
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

25. července – 1. srpna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

25. 7. 

17. neděle 

v mezidobí 

1. světový den 

prarodičů 

a starých lidí 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ 

KAPLIČKY V HŮŘE 

(3O LET) 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky a za všechny obyvatele 

našich obcí 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu 

a Šlézovu 

kaplička v Hůře– za stavitele kapličky Petra 

Duška, Ladislava Bednáře a Václava Vondru 

(za nepříznivého počasí v kostele v Petrovicích) 

PONDĚLÍ 

26. 7. 

Sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 
  

ÚTERÝ 

27. 7. 

Úterý 17. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

28. 7. 

Středa 17. týdne 

v mezidobí 
15.00 

 

Dolní Čermná – mše svatá  

– rozloučení s paní Věrou Peichlovou 

ČTVRTEK 

29. 7. 
Památka sv. Marty 10.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce   

PÁTEK 

30. 7. 

Pátek 17. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

diecézního kněžského sdružení pěti ran 

Káže jáhen Ing. Milan Richter 

SOBOTA 

31. 7. 

Památka sv. Ignáce 

z Loyoly, kněze 

19.00 

 

Petrovice – s nedělní platností 

– na úmysl dárce  

NEDĚLE 

1. 8. 

18. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za uzdravení dcery    

Dolní Čermná – za naši farnost, za papeže 

Františka a za celou naši církev  

Verměřovice – za Ladislava Faltejska a celou 

rodinu    

Mariánská Hora – za Emila Šilara, manželku 

Marii, sestru Ludmilu a duše v očistci 
 

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

▪ Večerní chvály – v PÁ a v SO po mši svaté    

▪ Modlitba se čtením – po mši svaté ve čtvrtek  

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                     24. a 25. července 2021 

 17. neděle v mezidobí 

Den prarodičů 

V neděli 25. července se slaví první Světový den prarodičů a starých 

lidí, který vyhlásil papež František. Tento den je možné získat 

plnomocné odpustky – na nástěnkách v kostelech a na webu 

naleznete Dekret penitenciárie s bližšími informacemi. 

 

 

Výročí posvěcení kapličky v Hůře 

Tuto neděli 25. července v 10.30 hodin 

oslavíme výročí 30 let od posvěcení 

kapličky Panny Marie v Hůře. V případě 

nepříznivého počasí bude mše svatá 

v kostele v Petrovicích.  

Děkuji všem, kdo připravovali místo pro 

sloužení mše svaté a kdo jakkoliv slouží 

v naší farnosti. Dá to hromadu práce. 

Moc si toho vážím!!!  

Pan Vám viditelně odplať. + 
 

Sbírka na nový oltář a koberec v Petrovicích  

V neděli 18. 7. se vybralo v Petrovicích na tento účel 3.450 Kč a 1.450 Kč bylo 

v kasičce. Děkujeme😉!  

Chybělo ještě 3.500 Kč a 1.000 Kč na lišty, a to doplatil sponzor. Děkujeme.  

Pastorační rada farnosti 

Ve čtvrtek 29. července od 18 hodin proběhne na faře další setkání PRF.  

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. Prosíme, odevzdejte 

přihlášky co nejdříve, nejlépe hned dnes😉! Už by bylo opravdu dobré 

přihlašování ukončit. Děkujeme za spolupráci. 

Děkujeme za již 49 odevzdaných přihlášek😉. Děkujeme za důvěru a za energii 

a čas, který věnujete svým dětem ve vzdělávání ve víře. 

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

 



 

Ať tradiční liturgie nerozděluje  

– nová pravidla pro předkoncilní liturgii 

Nový papežský dokument Traditionis custodes (Strážci tradice) upravuje 

pravidla pro slavení mše svaté v tridentském ritu. „Používání staršího misálu 

(z roku 1962) se stále více vyznačuje rostoucím odmítáním nejen liturgické 

reformy, ale i Druhého vatikánského koncilu, s nepodloženým a neudržitelným 

tvrzením, že zradil tradici a ‚pravou církev‘,“ píše Svatý otec v průvodním dopise 

k motu proprio. /Motu proprio je papežský list důležitého obsahu vydaný z iniciativy 

papeže (nazvaný podle nadpisu Motu proprio = z vlastního popudu)/. 

Papeže k tomuto kroku motivovala touha po jednotě církve, a snaha o to, aby 

tradiční liturgie nerozdělovala.    

Velice hezky je vše vysvětleno v článku „Ať tradiční liturgie nerozděluje“ 

v posledním čísle (30) Katolického týdeníku a také na www.cirkev.cz v článku 

„Nové motu proprio mění pravidla pro předkoncilní liturgii“.  

Oba texty naleznete také na webových stránkách naší farnosti a odběratelé IKF 

ve svých e-mailových schránkách. 

Nefungující hodiny na věži kostela v Dolní Čermné 

Moji milí farníci, upozorňuji Vás, že v pátek přestaly jít na věži našeho kostela 

sv. Jiří hodiny. Děkuji, že se o tyto hodiny poslední roky poctivě staral pan 

Lukáš Nastoupil a šly přesně na vteřinu😉!  

Hodiny nám na tomto stroji sloužily 41 let. Pokud někdo znáte někoho, kdo 

by hodiny opravil, máte tip jakou firmu oslovit, či můžete v tomto směru 

jakkoliv pomoci, budu Vám vděčný. 

Zdá se, že bude třeba generální oprava. Já bych se do toho hned pustil, ale PRF 

mě před dvěma měsíci vytkla, že se moc věnuji technickým věcem a že je třeba 

stanovit priority, tak po čtvrtečním jednání budu chytřejší, jak to PRF vidí. 

Navíc směrem k faře je to tak moc zarostlé, že na hodiny stejně není vidět, ale 

odbíjení hodin bylo krásně slyšet po obci. Uvidíme tedy, jak dlouho nám hodiny 

nepůjdou. Hodiny, budete nám chybět, čest vaší památce😉! 

Opravený hromosvod na kostele v DČ 

Před rokem v červnu uhodil do kostela blesk. Když nám to bylo na podzim 

sděleno, začali jsme to řešit. Drahé řešení pomocí plošin nám nechtěla 

pojišťovna proplatit. Naštěstí opravu provedl nyní pan Faltus z Letohradu 

horolezecky za pouhých 5.400 Kč a budeme doufat, že nám to pojišťovna 

proplatí.   

  

http://www.cirkev.cz/


Čípův kříž a pozemek u rozhledny na Mariánské Hoře 

Děkuji panu Ondrovi Málkovi, že z vlastní iniciativy posekal trávu kolem tohoto 

kříže (už se na to nemohl dívat😉). Zjistili jsme, že tento kříž a okolí patří 
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné a s bratrem 
farářem jsem se domluvil, že se budou snažit dbát o údržbu tohoto místa.  

Ještě donedávna toto místo sekal pan Antonín Pecháček z Mariánské Hory.  

Košíčky při sbírce v Dolní Čermné 

Zkusíme realizovat na čem jsme se s PRF domluvili už v létě, či na podzim, 

že hned po přímluvách 4 lidé vyjdou s košíčky a do nich můžete přispívat svými 

dary. Košíčky si můžete posílat, pak budou přineseny v obětním průvodu jako 

Váš konkrétní dar před oltář. Na kůru je košík umístěn stabilně.  

Děkujeme za spolupráci a Vaši ochotu dávat kus svého ve prospěch naší 

farnosti. Dekujeme. 

Vázy v Dolní Čermné k rozebrání 

Děkuji, že je o vázy tak velký zájem a že si je rozebíráte. Stále dodáváme další 

vyřazené kusy – můžete si je rozebrat (v kostele v DČ za lavicemi u stolků) 

a příp. příspěvek vhodit do kasiček. Děkujeme. 

Knížky k zakoupení v kostele v Dolní Čermné 

Děkuji za zájem o knihy. Poslední 3 knihy si můžete nyní zakoupit také 

na stolku v Dolní Čermné.  

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých knížek, peníze za knihy, vhoďte do kasičky. 

Děkujeme. 

Prázdninová aktivita pro děti 

Vzadu v kostele v Dolní Čermné.  

 

 

Ať je mezi námi (jak to vyjádřil sv. Augustin) 

 „v podstatných věcech jednota,  

ve sporných svoboda, a ve všech láska.“  
 

Přeji Vám krásné prázdniny a dovolené!  

 Ať je to čas odpočinku a obnovy sil        

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/

