
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

6. – 13. září 

2020 

Pořad bohoslužeb 

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) 

PONDĚLÍ 

7. 9. 
   

ÚTERÝ 

8. 9. 
Svátek Narození 

Panny Marie 

19.00 Dolní Čermná – za Antonína Pecháčka, 

manželku Marii a sestru Marii  

STŘEDA 

9. 9. 
 

19.00 Dolní Čermná – za Andělu a Augustina 
Vávrovy a oboje rodiče 

ČTVRTEK 

10. 9. 
 16.00 Dolní Čermná – za děti a rodiny naší farnosti 

PÁTEK 

11. 9. 
 

19.00 Dolní Čermná – za Josefa Křivohlávka 
a dceru  

SOBOTA 

12. 9. 
 15.00 

Verměřovice – s nedělní platností  

na poděkování za dar 60 let společného 
života, s prosbou o Boží ochranu pro celou 

rodinu (Marie a Václav Čadovi) 

NEDĚLE 

13. 9. 

Na Mariánské 

Hoře slavíme 

poutní 

slavnost 

Narození 

Panny Marie  

7.30 

 

10.00 

16.00 

poutní kostel – za naši farnost a za naše 
farní společenství 

areál Mariánské Hory – za poutníky 

areál Mariánské Hory – za poutníky 

Podrobný program pouti na plakátech 

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

Večerní chvály – úterý, středa, pátek 

Srdečně zvu 😉! 

 

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

mailto:dolnocermenska@farnost.eu


Sdělení farníkům              6. září 2020 

23. neděle v mezidobí 

Sbírka na opravu střechy kostela v Dolní Čermné 

V Dolní Čermné se vybralo 12.774 Kč, ve Verměřovicích 1.070 Kč, v Petrovicích 

6.506 Kč a na Mariánské Hoře 4.023 Kč, dohromady tedy 24.373 Kč.  

Děkuji za Vaši štědrost a pomoc!!! 

Anketa ve „velkém“ Poutníkovi  

Připomínám, že ve „velkém“ Poutníkovi je možno vyplnit krátkou anketu. 

Anketní lístky prosím vhoďte do krabiček umístěných v našich kostelích nebo 

předejte někomu z redakční rady. Nejlépe ještě dnes 😉! Určitě ale, prosíme, 

do příští neděle 13. září.  

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. V tuto chvíli 
je přihlášeno 115 lidí!!! Úžasné. Děkuji. Nakonec nám provozovatel poskytl dva 
autobusy s kapacitou celkem 122 lidí. Někteří z vás se odhlásili a jiní zase 
přihlásili, takže nakonec mohou jet všichni. Kdybyste měl ještě někdo zájem 
ozvěte se prosím přímo mně nebo paní Martě Marešové. Děkuji. Budeme 
vyjíždět v 6 hodin z náměstí v Dolní Čermné. Jeden autobus zajede do Petrovic 
na autobusovou zastávku, druhý do Verměřovic ke kostelu, odkud budou oba 
autobusy pokračovat společně. Ještě bude upřesněno, zda se mi podaří zajistit 
pro tolik lidí oběd nebo bude potřeba si vzít s sebou jídlo na celý den.  

Náboženství ve Verměřovicích 

Výuka začne 5. října a bude probíhat vždy v pondělí od 13 h.  

Děkuji tolika ochotným spolupracovníkům ve výuce náboženství!!! 

Okna na faře brigáda – prosba o pomoc 

Všimli jsme si, že vnější okna fary jsou seschlá, barva sloupaná, kyt opadával. 

Včera, v sobotu, naběhla parta dobrovolníků, která udělala hromadu práce, za 

kterou všem moc děkuji!!! Ještě hodně práce ale zůstává. Kdyby někdo mohl 

nabídnout svůj čas a své ruce, aby do zimy bylo ošetřeno co nejvíce oken, budu 

Vám vděčný.  

 



Malá změna programu pouti na Mariánské Hoře 

P. Pavel Boukal se stará o svou maminku, která se vrátila z nemocnice, a tak 

bohužel nemůže přijet. Nebude tedy sloužit ranní mši ani zpovídat.  

Volal jsem do Svitav, do Litomyšle, do Ústí nad Orlicí, do Pardubic, do Hradce 

Králové… atd. ale nikdo už takto na poslední chvíli nemůže.   

Tak to tedy musíte vydržet se mnou       „nemonsiňorem“      .  

Budu sloužit ranní mši svatou a pak budu dopoledne zpovídat. Od 9 do 10 h 

bude zpovídat i P. Petráček.  

 

V následujícím období od září do prosince 2020 prosíme 

o úklid farního kostela v Dolní Čermné 

zde uvedené skupiny farníků 
 

14. 9. – 27. 9. 1. Marešová Milada Filipová Jitka Marešová Věra 

28. 9. – 11. 10. 2. Dvořáková Vlaďka Šemberová Marie Havlíčková Jaroslava 

12. 10. – 18. 10. 3. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 

19. 10. – 25. 11. 4. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Bednářová Marie 

Sobota 31. 10. od 9.00 hod. úklid farního kostela a jeho okolí před posvícením 

2. 11. –8. 11. 5. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

9. 11. – 15. 11. 6. Marešová Marta Bednářová Ludmila Málková Jana 

16. 11. – 22. 11. 7. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 

23. 11. – 29. 11. 8. Bláhová Věra Mullerová Ludmila Menclová Hana 

30. 11. – 6. 12. 9. Stříbrná Pavlína Svobodová Martina Schlegelová Lea 

7. 12. – 13. 12. 10. Marešová Pavla Kotová Hana Šebrlová Eva 

14. 12. – 20. 12. 11. mládež mládež  

 

Děkujeme za ochotu přiložit ruku k dílu v naší společné farnosti.  

Příp. další zájemci nahlaste se prosím paní Martě Marešové. Děkujeme!!!  

Úterní brigáda na hřbitově  

V úterý 8. září od 17 hodin Vás prosíme o pomoc s hrabáním trávy a čištěním 

hrobů po sekání hřbitova.  

Hrábě, srpy, koše na trávu nebo kolečka, košťata, malé smetáčky s sebou.  

Děkujeme!!! 



 

Společenství mládeže tento pátek 

V pátek 11. září bude poprvé v tomto školním roce mši svatou v 19 hodin 

hudebně doprovázet naše mládež. Po mši bude na faře první spolčo mládeže.  

Všechny mladé srdečně zvu       a moc se na vás těším!!!  

Nepřítomnost omlouvá pouze omluvenka podepsaná oběma rodiči     !!! 

 

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. září 

PONDĚLÍ 14. 9. – PÁTEK 18. 9.   mše svatá není 

SOBOTA 

19. 9. 
Farní výlet – mše sv. v 9 hod. ve Mříčné 

NEDĚLE 

20. 9. 

25. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.30 

 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Karla Štěpánka a duše 
v očistci 

Verměřovice – na poděkování za dar života 
a víry, s prosbou o požehnání a ochranu 
do dalších let 

Mariánská Hora – za Břetislava Volfa, syna 

Břetislava a celý rod 

 

Od pondělí 14. září do pátku 18. září, 

v případě potřeby zaopatřování nebo dalších neodkladných záležitostí, 

volejte prosím P. Pavla Pokorného z Jablonného nad Orlicí  

(731 598 905 nebo 734 435 279).  

Děkuji za pochopení. 

 

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

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

Přeji Vám krásné zářijové dny! + 

 

„'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Láska bližnímu neubližuje. 

Naplněním zákona je tedy láska.“ (z 2. čtení Řím 13, 9-10) 

 

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/

