
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

11. – 18. července  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

SOBOTA 

17. 7. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností 
– za Jozefa a Marii Motlovy 

NEDĚLE 

18. 7. 

16. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a celou naši 

církev 

Dolní Čermná – za Anežku Pecháčkovou, 

manžela Bohuslava a syna Vladimíra  

Petrovice – za Oldřicha Junka, manželku 

a rodiče  

 

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

▪ Večerní chvály – v SO po mši svaté     

Srdečně zvu 😉! 

Od pondělí 12. července do soboty 17. července, 

v případě potřeby zaopatřování  

nebo dalších neodkladných záležitostí, 

volejte prosím P. ThLic. Ireneusze Szocińského z Bystřece,   

tel.: 739 409 356. 

Děkuji za pochopení. Mám dovolenou. 

 

Další kontakt:         

Past. asistentka: Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905,  

e-mail: marta_maresova@seznam.cz  

 

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                     10. a 11. července 2021 

 15. neděle v mezidobí 

Speciální sbírky minulý týden  

• Petrovice – v neděli 4. 7. se zde na nový oltář a koberec vybralo 1.638 Kč, ale 

stále nám ještě cca 10.000 Kč chybí. Proto i sbírka příští neděli 18. 7. bude 

opět věnována na tento účel. Přispívat lze i do kasičky umístěné vzadu 

v petrovickém kostele. Děkujeme! 

• Mariánská Hora – na opravu střechy se zde v neděli 4. 7. vybralo 2.901 Kč. 

Další sbírka na tento účel zde bude v neděli 1. srpna. Potřebujeme vybrat 

ještě cca 32.000 Kč. Přispívat můžete i na účet farnosti: 155816135/0300, 

do zprávy pro příjemce uveďte „Střecha, kostel MH“. 

Děkujeme všem, kdo přispíváte do sbírek nebo na účet farnosti a pomáháte tak 

zajišťovat chod naší farnosti. Pán Vám viditelně odplať Vaši štědrost. 

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 

a za již 10 odevzdaných přihlášek😉. Formulář přihlášky jste dostali také IKF 

na email nebo ho najdete na webu.  

Prosíme, odevzdejte přihlášky co nejdříve. Děkujeme za spolupráci. 

 

Mše pro skauty na táboře  

Modleme se za všechny, kdo jsou na táborech, zvlášť 

za všechny vedoucí, kteří dětem věnují svůj čas.  

V neděli 11. 7. odpoledne odsloužím pro verměřovické 

a dolnočermenské skauty mši svatou na jejich tábořišti 

v Bouzově. 

Vázy v Dolní Čermné k rozebrání 

Děkuji paní Hance Vágnerové a paní Magdě Vašíčkové za přebrání tolika váz co 

jsme měli různě po kostele v Dolní Čermné. Zhruba 40 se jich vyřadilo a jsou 

za lavicemi u stolků. Můžete si je rozebrat a příp. příspěvek vhodit do kasiček. 

Děkujeme. 

Knížky k zakoupení v kostele v Dolní Čermné 

Za lavicemi naleznete také knížky, které jste si mohli objednávat s 10% slevou. 

Několik nám jich omylem poslali navíc, tak si je můžete nyní zakoupit. (Pokud 

o ně nebudete mít zájem, vrátíme je zpět). Ceny jsou uvedeny u jednotlivých 

knížek, peníze za knihy, vhoďte do kasičky. Děkujeme. 



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 

Viz minulé a předminulé ohlášky. Vzadu v kostele v Dolní Čermné.  

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!!! 

Papež František přijede v září na Slovensko 

Asi jste zaznamenali, že minulou neděli (4. 7.) papež František po pravidelné 

nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí ve Vatikánu ohlásil 

svoji cestu do Budapešti i na Slovensko. Jak následně potvrdil tiskový mluvčí 

Svatého stolce Matteo Bruni, papež František poletí v neděli 12. září 2021 

do Budapešti u příležitosti závěrečné mše 52. mezinárodního eucharistického 

kongresu a následně se vypraví na Slovensko, kde navštíví od 12. do 15. září 2021 

Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Program cesty bude zveřejněn později. 

Uvidíme, jaké budou možnosti v této pandemické době a jaký by byl případně 
zájem zde ve farnosti vypravit autobus do Šaštína či Bratislavy. Košice a Prešov 

jsou ještě dál. 

  

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


 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 

Děkuji všem, kdo takto sloužíte.  

Přede mší prosím ohlaste kostelníkovi nebo kostelnici,  

že se čtením počítáte. Děkuji.  

Když se nemůžete dostavit, prosíme sežeňte si náhradu  

nebo si to s někým vyměňte. Děkujeme! 

 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

11. 7. 

7.30 Pecháčkovi 53 Ježkovi 295 Macháčkovi st. 60 

9.00 Kotovi 267 Šebrlovi 415 Marešovi 408 

Ne 

18. 7. 

7.30 Svobodovi 377 Adamcovi 18 Vávrovi 264 

9.00 Jansovi 7 Macháčkovi ml. 60 Marešovi 409 

Ne 

25. 7. 

7.30 p. Filáček 332 Dvořákovi 406 Svobodovi 252 

9.00 Židkovi 65 Macháčkovi 411 Macháčkovi 411 

Ne 

1. 8. 

7.30 Kunertová 300 Pecháčkovi 330 Hejlovi 232 

9.00 Macháčkovi 55 p. Krátký 73 Faltusovi 356 

16.00 Severinovi 342 Málkovi 180 Pecháčkovi MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Žehnání dopravních prostředků a prázdninových cest, 27. června  

 


