
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

30. srpna – 6. září 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

30. 8. 

22. neděle 
v mezidobí 

7.30 

9.30 

16.00 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Petrovice – za Oldřicha Junka a manželku 

Mariánská Hora – za uzdravení a Boží pomoc 

PONDĚLÍ 

31. 8. 
 19.00 Petrovice – volná intence  

ÚTERÝ 

1. 9. 
   

STŘEDA 

2. 9. 
 

19.00 Dolní Čermná – za Otu Cejnara, vnučku 
a rodiče 

ČTVRTEK 

3. 9. 

Památka 
sv. Řehoře 
Velikého 

19.00 Verměřovice – na úmysl dárce  

PÁTEK 

4. 9. 
První pátek  

v měsíci 

19.00 Dolní Čermná – za Ludmilu a Vojtěcha 
Kunertovy a celou rodinu  

SOBOTA 

5. 9. 
Sobotní památka 

Panny Marie 

7.30 

 

19.00 

Dolní Čermná – za živou rodinu, Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie 

Petrovice – s nedělní platností 
za Miroslava Špačka a celý rod 

NEDĚLE 

6. 9. 

23. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – na poděkování za 40 let spol. 
života s prosbou o požehnání do dalších let 

Verměřovice – za všechny rodiny, zvlášť 
za ty, které prožívají těžká období 

Mariánská Hora – za farnost (zastupuje 
P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí) 

 
Modlitba breviáře – denní modlitby církve – po skončení mše svaté: 

▪ Večerní chvály – pondělí, středa, čtvrtek, pátek 

▪ Ranní chvály a Modlitba se čtením – sobota 

Srdečně zvu 😉! 

 

Kontakt: P. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu   

mailto:dolnocermenska@farnost.eu


Sdělení farníkům           30. srpna 2020 

22. neděle v mezidobí 

Zpovídání tento týden 

V pondělí od 18 hodin v Petrovicích + adorace. Ve středu od 15 do 17 hodin 

bude zpovídat v Dolní Čermné P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče, já pak od 18.30. 

Ve čtvrtek bude adorace + možnost přijmout svátost smíření od 18 hodin 

ve Verměřovicích.  

V pátek budu zpovídat v Dolní Čermné od 17 hodin do 18.55 + adorace.  

Sbírka na opravu střechy kostela v Dolní Čermné 

Dnes se koná v našich kostelích sbírka na opravu střechy kostela v Dolní 

Čermné. Dá-li Pán, příští rok uděláme alespoň první etapu směrem k Orlovně. 

Uvidíme, kolik se sejde finančních prostředků. 

Byl bych rád, aby se zároveň se střechou opravila i fasáda, aby náš kostel byl 

ozdobou obce! Díky za Vaši pomoc. 

Minulý týden sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců vynesla 

v našich kostelích 13.513 Kč. Pán Vám viditelně odplať! Děkujeme. 

Vyšel velký Poutník + anketa!!!  

Dnes vyšel Velký Poutník. Děkuji všem, kteří na něm tráví hodiny svého času. 

Díky, že máme svůj farní časopis. Najdete tam například i nově zkrácené zápisy 

z pastorační a ekonomické rady. Celé zápisy najdete na webu. Zároveň je 

v časopise vložená krátká anketa, kterou prosím vyplňte a vhoďte do krabiček 

umístěných v našich kostelích, nebo předejte někomu z redakční rady. Nejlépe 

ještě dnes 😉! Jinak prosíme do neděle 13. září.  

Chceme, aby to byl náš časopis pro nás, proto se ptáme, zda o něj vůbec máte 

zájem, jak často by měl vycházet, jaké rubriky Vás v časopise zajímají, jaké ne, 

jaké postrádáte. Děkujeme za spolupráci!  

Neděle 6. září v Dolní Čermné bohoslužba slova pro děti  

Příští neděli 6. září prosím děti, které mají zájem, aby se shromáždily už před 

začátkem mše svaté!!! zde v Dolní Čermné při mši svaté v 7.30 hod. 

u bočního vchodu v kostele. Na začátku bohoslužby slova se s paní Aničkou 

Motlovou přesunou před Orlovnu nebo do ní, kde pro ně bude připravena 

katecheze na nedělní texty. Zpět do kostela se vrátí na přinášení darů.  

Čtvrtek 10. září mše na zahájení školního a akademického roku 

Ve čtvrtek 10. září nebude ranní mše svatá v Dolní Čermné. Mše svatá bude 

až v 16 hodin s hudebním doprovodem dětí a mládeže. Budeme prosit o dary 

Ducha svatého pro nás pro všechny. Po mši jste všichni srdečně zváni na farní 

zahradu „pobejt spolu“ 😉! a přitom si opéct buřty.   

Buřty si prosím vezměte s sebou, oheň 😉, chleba, hořčici, kečup a pití zajistíme. 

Prosíme vymodlete hezké počasí😉! 



Farní výlet v sobotu 19. září  

Moji milí, děkuji za Váš zájem o náš první společný farní výlet. Na farní výlet 

se přihlásilo 114 lidí!!! Neuvěřitelné 😉! Kapacity dvou autobusů se téměř 
naplnili. Nyní se můžete zapisovat či telefonicky hlásit už jenom jako náhradníci. 
Děkujeme za pochopení. 

Prosba o pomoc v kostelnické službě 

Minulý týden jsem neuspěl, tak zkusím znovu škemrat      . 

Děkuji panu Lukáši Nastoupilovi za výbornou kostelnickou službu, kterou 

odvádí, tento týden ho zastupuje pan Stanislav Moravec, kterému také děkuji. 

Ale je zde dost mší a kostelník je člověk, který do kostela přichází první 

a odchází z něj poslední. Jsme velká farnost, tak by bylo skvělé, kdyby se našli 

i noví služebníci k této krásné službě a kdyby každý z nás farníků byl nějak 

zapojen do chodu naší farnosti. Zájemci ať se mi prosím nahlásí. Mám připravený 

papír A4, tak se snad všichni vejdete      . Děkuji.   

Výuka náboženství ve školním roce 2020/2021 

Výuka začíná v týdnu od 5. října 2020. 

 Rozpis naleznete i na našich www stránkách. 
 

ZŠ Verměřovice bude doplněna. 
  

Základní škola Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

1. – 2. pátek 11.30 – 12.15 Mgr. Marta Okrouhlická 

3. středa 11.30 – 12.15 P. Mgr. Jan Lukeš 

4. úterý 12.40 – 13.25 Mgr. Jan Šebrle 

5. pondělí 14.05 – 14.50 Ing. Ludmila Müllerová 

6. – 7. středa 12.40 – 13.25 Ing. Jitka Macháčková 

Fara Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

8. – 9. čtvrtek 15.10 – 15.55 paní Anna Motlová 

1. – 4. ročník 

víceletého gymnázia 
čtvrtek 16.10 – 16.55 paní Anna Motlová 

středoškoláci čtvrtek 18.00 – 18.45 paní Anna Motlová 
 

Děkuji tolika ochotným spolupracovníkům ve výuce náboženství!!! 

Děkuji za jakoukoliv Vaši službu farnosti! Za úklid kostela, květinovou 

výzdobu, za Vaše modlitby a oběti za kněze a za naši farnost. 

Přeji Vám krásný vstup do školního září      ! + 

Web: dolnocermenska.farnost.eu     farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz 

https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/


  


