
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

4. – 11. července  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

4. 7. 
14. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a živé 

a zemřelé z rodiny   

Dolní Čermná – za naši farnost a za celou 

naši církev       

Petrovice – za Jaroslavu a Karla Vašátkovy 

a celý jejich rod    

Mariánská Hora – za Františka Berana, 

Martu Šilarovou a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

5. 7. 

Slavnost  

sv. Cyrila 

a Metoděje, patronů 

Evropy 

– doporučený svátek 

9.00 Dolní Čermná – za Jana a Helenu Moravcovy 

ÚTERÝ 

6. 7. 

Sv. Marie Gorettiové, 

panny a mučednice   

STŘEDA 

7. 7. 
Středa 14. týdne 

v mezidobí 
  

ČTVRTEK 

8. 7. 

Čtvrtek 14. týdne 

v mezidobí 
10.00 Dolní Čermná – za + P. Josefa Smolu 

PÁTEK 

9. 7. 

Pátek 14. týdne 

v mezidobí  
19.00 Dolní Čermná – za svěřené a svěřované děti 

SOBOTA 

10. 7. 
 

19.00 

 

Petrovice – s nedělní platností 
– za Karla Marka, dceru a rodiče 

NEDĚLE 

11. 7. 

15. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Hanu 

Formánkovy 

Verměřovice – za Moravcovy a Sykovy 
 

▪ Ranní chvály – v neděli po mši svaté v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – v PÁ a 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                        3. a 4. července 2021 

 14. neděle v mezidobí 

Přání pěkných dovolených a prázdnin 

Přeji Vám ze srdce požehnaný čas prázdnin a dovolených.  

Ať Vám náš dobrý Pán dopřeje šťastné cesty a návraty. 

Žehnání dopravních prostředků a prázdninových cest  

V Petrovicích a na Mariánské Hoře proběhne po mši svaté 

v neděli 4. 7. žehnání dopravních prostředků před začátkem 

prázdnin a dovolených. 

Mše svatá ve čtvrtek v 10 hodin  

Po zkušenosti s velkou účastí, když nás navštívili zaměstnanci hospice, 

zkusíme dát tento čtvrtek 8. července mši svatou opět na 10 hodin dopoledne. 

Srdečně zveme😉! 

Tři noví členové naší farní rodiny tento týden😉! 

Tento týden se radujeme ze tří dětí, které přijmeme do naší farní 

rodiny. V pondělí 5. července na slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

odpoledne přijmeme ve Verměřovicích Elu Marii Markovou 

z Verměřovic, v sobotu 10. července dopoledne v kostele v Dolní 

Čermné Adélu Annu Eliášovou z Dolní Čermné a odpoledne 

na Mariánské Hoře Viléma Kryštofa Smejkala z Verměřovic.  

Zahrňme prosím do modliteb tyto rodiny a jejich víru. Děkuji. 

Oprava střechy na Mariánské Hoře  

Při naší brigádě 8. května na Mariánské Hoře, kdy jsme vyhazovali napadená 

prkna z půdy kostela, jsme si mimo jiné povšimli dosti poškozených hřebenáčů 

na střeše kostela. Pan Jan Moravec z Verměřovic se hned chopil iniciativy – 

za což mu ještě jednou mnohokrát děkuji!!! – a zajistil pojízdnou plošinu a pána, 

který by hřebenáče (byly by měděné) a další poškozené šablony na střeše 

vyměnil. Ceny se mění ze dne na den, ale předběžný odhad je 35 tisíc Kč. Sbírky 

na Mariánské Hoře (první neděle v měsíci) budou tedy věnovány na tento účel. 

Případně můžete přispět na účet farnosti: 155816135/0300 a uvést, že je to 

na střechu kostela na Mariánské Hoře. Děkujeme. 

Přihlášky na náboženství 

V kostele na stolku si můžete vzít přihlášky na náboženství a hned zde je 

můžete vyplnit a vyplněné dávat mně nebo do sakristie. Děkuji za spolupráci. 

Formulář přihlášky jste dostali také IKF na email nebo ho najdete na webu.  

Prosíme, odevzdejte přihlášky co nejdříve. Děkujeme za spolupráci.  

 

 



Nové fotografie na webu 

Na webu najdete fotografie ze žehnání nového oltáře v Petrovicích 12. 6. a fotky 

z minulé neděle ze žehnání dopravních prostředků a prázdninových cest. 

Poděkování 

Děkuji všem, kdo sloužíte v naší farnosti, děkuji za Vaše modlitby, službu 

v našich kostelech apod. Pán Vám odplať!  

Diecézní kalendář  

Na stolku je možné si zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2022 za 69 Kč. 

Další křesťanský kalendář bude v nabídce v srpnu.  

Aktivita pro děti 

Milí farníci, 

pan Powell říká, že: „Věřící nechodí prostě světem, ale chodí 

Božím světem, světem, který byl Bohem stvořen a který 

odráží jeho přítomnost, světem, kde Bůh bydlí.“  Bůh je tady! 

Každý den, každou hodinu, každý okamžik! Ne vždy si to 

uvědomíme, ne vždy se o tuto skutečnost dělíme s druhými… 

Během těchto prázdnin zkusíme vnímat, kde všude jsme Boha potkali. Svoje 

poznatky zhmotníme na nástěnce v chrámu svatého Jiří u zadního vchodu, kde 

bude prostor i připravené možnosti míst Setkání. Ta, podle pravdy nebo 

uvážení, vybereme, případně dopíšeme na připravené papírky, a pověsíme 

na nástěnku. A protože se fantazii meze nekladou, můžete třeba přidat 

i obrázek nebo trofej (pírko, kamínek…) místa, kde jste se s Bohem setkali. 

Nepochybuji, že takových míst blízkosti Boží bude hafo, tak nebude-li stačit 

jedna nástěnka, mám v záloze druhou 😉.               Anička Motlová 

Rozpis čtení červenec 

Bohu díky můžeme čím dál lépe fungovat, a tak zde máme i rozpis služeb 

lektorů na čtení na následující měsíc.  

Díky za Vaši ochotu a za Vaši službu. Pokud se nemůžete dostavit, 

prosíme sežeňte si náhradu nebo včas informujte pastorační asistentku. 

Děkujeme! 

Ne 
11. 7. 

7.30 

1. čtení Pecháčkovi 53 

9.00 

1. čtení Kotovi 267 

2. čtení Ježkovi 295 2. čtení Šebrlovi 415 

přímluvy Macháčkovi st. 60 přímluvy Marešovi 408 

Ne 
18. 7. 7.30 

1. čtení Svobodovi 377 

9.00 

1. čtení Jansovi 7 

2. čtení Adamcovi 18 2. čtení Macháčkovi ml. 60 

přímluvy Vávrovi 264 přímluvy Marešovi 409 

Ne 
25. 7. 7.30 

1. čtení p. Filáček 332 

9.00 

1. čtení Židkovi 65 

2. čtení Dvořákovi 406 2. čtení Macháčkovi 411 

přímluvy Svobodovi 252 přímluvy Macháčkovi 411 



Rezervační systém 

Na svátost smíření rezervační systém nadále ponechávám. 

U ministrantů budu taky vděčný, když budu vědět na koho se můžu těšit 

a jestli vůbec někdo přijde. Jedná-li se například o neděli nebo slavnost 

a nikdo tam není, tak pak paní Marta Marešová shání ministranty telefonicky.  

Děkuji za spolupráci a pomoc!!! 

 

Pomozme jižní Moravě 

Spojme se v pomoci těm, kterým ničivé tornádo vzalo střechy nad hlavou – 

modlitbou, finančně…. Níže přinášíme několik námětů možností, jak pomoci. 

❖ Pomoc farnosti Moravská Nová Ves, kde je poničený kostel 

o č. účtu: 1381673309/0800    Více na: https://www.farnostmnves.cz/ 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple 

v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi (VS 2222), případně bude poskytnut 

farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů (VS 777). 

❖ Tak trochu jiná pomoc   

Podpořme vinaře z nejvíce zasažených oblastí, a to koupí vína od některého 

místního vinaře 🍷 – seznam vinařství naleznete na našich webových stránkách 

❖ Aktuální informace a možnosti pomoci – Diecézní charity Brno 

https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/ 

 

 

 

„Ti, kdo skládají naději v Hospodina, 

nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové,  

běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ 

(Iz 40, 31) 

 

 

Prožijte krásné prázdniny a dovolené!  

Ať Vás Pán chrání!  

Srdečně Vám žehnám 

Váš otec Jan       + 

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

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

https://www.farnostmnves.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.farnostmnves.cz%2F
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

