
 OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

13. – 20. června  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

13. 6. 

11. neděle 

v mezidobí  

NUTNÁ REZERVACE!!! 

POUŤ 

V JAKUBOVICÍCH 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Aloise Lenocha, 

manželku a celou rodinu 

Dolní Čermná – za naši farnost, za zemřelé 

i živé farníky 

Jakubovice – za zemřelé z rodiny Prokopcovy 

a Štěpánkovy      

PONDĚLÍ 

14. 6. 

Pondělí 11. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

15. 6. 

Památka sv. Víta, 

mučedníka 
  

STŘEDA 

16. 6. 
Středa 11. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Marešů a Macháčkových 

ČTVRTEK 

17. 6. 

Čtvrtek 11. týdne 

v mezidobí 

7.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa Macháčka 

a manželku Marii  

PÁTEK 

18. 6. 

Pátek 11. týdne 

v mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – za + P. Josefa Krajíčka 

SOBOTA 

19. 6. 

Mše svatá  

ze 12. neděle 

v mezidobí 

19.00 

 

Verměřovice – za Oldřicha Rybku, 

sourozence a duše v očistci 

NEDĚLE 

20. 6. 

12. neděle 

v mezidobí 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Alenu Křivohlávkovou 

a rodiče  

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele našich obcí       

Petrovice – za Emiliána a Růženu Benešovy 

 

▪ Ranní chvály – ve ČT a o nedělích po mši svaté v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – ve ST, PÁ a v SO po mši svaté     

Srdečně zvu 😉! 
 

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

Past. asistentka: Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz  

 

mailto:dolnocermenska@farnost.eu
mailto:marta_maresova@seznam.cz


 

Sdělení farníkům                       12. a 13. června 2021 

 11. neděle v mezidobí 

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

Drazí, děkujme Pánu Bohu, že situace se lepší, ale stále platí vládní nařízení, 

že při bohoslužbách je i nadále třeba dodržovat:  

 ochrana dýchacích cest    dezinfekce rukou    rozestupy 2 metry. 

Abychom byli co nejvíce zodpovědní, zůstává povinnost se i nadále 

na nedělní mše přihlašovat. Dostane se snad každý!!!  

Tento systém mi zároveň pomáhá (jako tomu, kdo je za dodržování nařízení 

zodpovědný) v případě potřeby doložit počet účastníků a mít přehled o účasti. 

Děkuji Vám za spolupráci!!! 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin! 

Ve všední den (ST, ČT, PÁ a SO) může přijít na mši svatou kdokoliv 

bez přihlašování. 

V rezervačním systému se můžete přihlásit také ke svátosti smíření, 

pomůžete tak hladšímu průběhu.  Děkuji za spolupráci. 

 

Kasičky na obnovu kapličky v Hůře a jejího okolí 

Ve středu 2. června proběhlo rozpečetění a spočítání pokladniček. Dohromady se 

vybralo 40.289 Kč. Jsem poctěn a pyšný na Vás, že ze 7 pokladniček se nejvíce 

vybralo v našich kostelech – v Dolní Čermné 13.105 Kč a ve Verměřovicích 

8.116 Kč. Mnohokrát děkujeme za Vaši štědrost. 

Do konce července je možné ještě přispívat na účet č. 123-4001410237/0100.   

Více informací na farním webu a na e-mailu IKF. 

Předpouťový úklid verměřovického kostela 

„Velký úklid“ se uskuteční v úterý 15. června od 16 hodin. Každý je srdečně zván 

nabídnout své ruce a čas. Předem děkujeme všem, kdo pomohou.  

Sbírka na charitu 

Příští neděli 19. a 20. června bude sbírka na charitu.  Dopis ke sbírce najdete 

na našem webu, na e-mailu IKF a na nástěnce vzadu v kostele v Dolní Čermné.  

Mše svatá na zakončení školního roku  

Ve středu 23. června se uskuteční, dá-li Pán, od 17 hodin 

mše svatá na farním dvoře. Pak bude opékání buřtů.  

 

 
 



 

Žehnání dopravních prostředků a prázdninových cest  

Před začátkem prázdnin a dovolených proběhne vždy po mši svaté 

na prostranství před kostelem žehnání dopravních 

prostředků – a to: 

• v neděli 27. 6. v Dolní Čermné a ve Verměřovicích 

• v neděli 4. 7. v Petrovicích a na Mariánské Hoře 

Petrovičtí, kdo můžete, využijte spíš žehnání jinde, protože 

v Petrovicích bude náročné umístit i jen několik málo aut 😉. 

Fotografie na webu 

Na našem webu najdete opět zaznamenané naše radosti, společná setkání, mše 

svaté. Konkrétně se nově jedná o slavnosti z minulého týdne: první svaté přijímání 

našich 10 dětí v Dolní Čermné a žehnání nového oltáře a ambonu a eucharistický 

průvod na Mariánské Hoře.  

Dopis pro Cinthiyu 

Na webu si můžete přečíst náš první dopis Cinthiyi – indické dívce, kterou naše 

farnost podporuje v rámci projektu Adopce na dálku. Dopis, ve kterém posíláme 

Cinthiyi nejen mnoho pozdravů, ale i informace o naší farnosti a České republice, 

za nás velice hezky napsali František Mareš a Matěj Mareš. Oběma za to moc 

děkuji. 

Kronikář farnosti  

Ve farnosti máme ručně psanou farní kroniku, zápisy však končí rokem 2000.  

Elektronicky psané informace o událostech a příslušné materiály o dění 
příslušného roku (poslední z r. 2020), které předává pan Vladimír Jansa, jsou 
založeny v kanceláři farního úřadu. Panu Jansovi děkuji. 

Nebyl by prosím někdo z farníků ochotný vést farní kroniku? Bylo by možné ji 
psát i v elektronické podobě. Děkuji!  

Zapomenuté věci v kostele v Dolní Čermné 

V sakristii kostela je stále k vyzvednutí pánská bunda a teď nově malý dětský 

dívčí bílý svetr, který si minulý týden na Mariánské Hoře zapomněla zřejmě nějaká 

družička😉.  

Primiční obrázky     

Na stolcích v kostele v Dolní Čermné si můžete vzít primiční obrázky novokněze 

P. Jakuba Brabence, kaplana z Pardubic, který nás navštívil minulou středu. 

Objednané knihy možno vyzvednout 

Měli jste možnost si objednat knihy, nyní se prosím domluvte s paní Martou 

Marešovou na převzetí a zaplacení. Děkuji Vám😉!  

 

https://farnostsnu.cz/galerie/2021-2025/2021-06-06-zehnani-oltare-a-eucharisticky-pruvod-na-marianske-hore.html
https://farnostsnu.cz/galerie/2021-2025/2021-06-06-zehnani-oltare-a-eucharisticky-pruvod-na-marianske-hore.html
https://farnostsnu.cz/galerie/2021-2025/2021-06-06-zehnani-oltare-a-eucharisticky-pruvod-na-marianske-hore.html


 

Přinášení darů k oltáři 

Moji milí, situace se lepší, tak se Bohu díky můžeme radovat z každé maličkosti. 

Myslím si, že se můžeme vrátit k přinášení darů.  

Jak píše jeden kněz:  

„Cesta k oltáři je totiž jednou z těch nejdůležitějších v našem životě. 

Všechno, co děláme a co snášíme, se poskládá v tu správnou mozaiku, 

když to můžeme přinést Bohu jako svůj dar."  

Prosím tedy děti, aby přinášely srdíčka a pak – jak tady bývalo zvykem – 

ti, kteří mají intenci přinášejí dary (chléb a vodu s vínem).  

Když je intence za farnost či jiná obecná, tak kostelníci vždy někoho z Vás 

poprosí. Předem děkuji, že budou mít přede mší komu říci a že přijmete tuto 

službu😉.  

V neděli se zároveň s dary přináší sbírka. Děkujeme za Vaše dary, příspěvky. 

 

 

Přeji Vám krásný týden, a hodně sil a radosti  

do naší společné práce a společného úsilí!  

Váš otec Jan       + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky. 

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

