
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

15. – 22. srpna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

15. 8. 

Slavnost 

Nanebevzetí 

Panny Marie 

7.30 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Oldřicha Kunce a celý rod 

Dolní Čermná – za rodiče Macháčkovy 

a zemřelé sourozence 

Verměřovice – na úmysl dárce      

PONDĚLÍ 

16. 8. 

Pondělí 20. týdne 

v mezidobí   

ÚTERÝ 

17. 8. 

Úterý 20. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

18. 8. 

Středa 20. týdne 

v mezidobí 
19.00 

 

Dolní Čermná – BOHOSLUŽBA SLOVA 

Slouží jáhen Ing. Milan Richter 

ČTVRTEK 

19. 8. 

Čtvrtek 20. týdne 

v mezidobí 
  

PÁTEK 

20. 8. 

Památka 

sv. Bernarda, opata 

a učitele církve 

19.00 

 

Dolní Čermná – BOHOSLUŽBA SLOVA 

Slouží jáhen Ing. Milan Richter 

SOBOTA 

21. 8. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností 

– za naši farnost 

NEDĚLE 

22. 8. 

21. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Antonína Vacka  

Dolní Čermná – za Stanislava a Jarmilu 

Vránovy a celý rod 

Křtiny Maxmiliána Stehlíka z Verměřovic 

Petrovice – za Milušku a Jiřího Vágnerovy 

 

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

▪ Večerní chvály – v SO po mši svaté  

Srdečně zvu 😉! 

Kontakt:         

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

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                               15. srpna 2021 

 Slavnost Nanebevzetí  

Panny Marie 
 

Žehnání bylin a květin  

Dnes na slavnost Nanebevzetí Panny Marie budeme podle starodávné tradice 

žehnat květiny a byliny.  

Od pondělí 16. srpna do soboty 21. srpna,  

i když je mi s Vámi krásně      , pokusím se čerpat dovolenou      . 

Pokusím se. Ono to nějak pořád nejde se odstřihnout      .  

Pořád je něco      . Na druhou stranu to je moc krásný, když člověk 

vidí, jak tady kněz stále má co dělat. Bohu díky      .  

Ohledně věcí farnosti můžete volat pastorační asistentce – kontakt výše,  

v případě potřeby neodkladných kněžských záležitostí,  

volejte prosím  

P. ThLic. Ireneusze Szocińského z Bystřece,  

tel.: 739 409 356. 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.  

Ve středu a v pátek nám zde poslouží bohoslužbou slova  

náš jáhen čermensko-liberecký      Ing. Milan Richter.  

Je krásné, když se farnost setká a modlí se,  

naslouchá Božímu slovu a přijme Krista v eucharistii.  

Srdečně zvu k využití těchto dvou bohoslužeb slova. 

Křtiny – noví členové naší farní rodiny 

Příští neděli 22. srpna budeme mít ve farnosti hned dvoje křtiny. 

Do rodiny křesťanů přijmeme v kostele v Dolní Čermné při mši 

svaté v 9 hodin Maxmiliána Stehlíka z Verměřovic (původní termín 

křtu byl myslím minulý rok v listopadu, ale kvůli koronaviru je až 

nyní) a odpoledne ve Verměřovicích Natálku Sudkovou (což bude už 12. křest 

v tomto roce).  

Minulý rok bylo křtů enormně málo – pouze 4. 

Radujme se z nových ratolestí a modleme se prosím za ně i za jejich rodiny.  

Děkuji. 



Farní odpoledne 

Děkuji Vám všem, kdo jste přišli. Myslím si, že je moc krásné a fajn jen tak 

spolu pobejt. Taková akce se ale neobejde bez mnoha obětavých farníků, kteří 

slouží na různých frontách před, při a po akci – moc děkuji všem, kdo pro nás 

toto vydařené odpoledne připravili!!! Pán Vám viditelně odplať! A Pánu díky 

za krásné počasí😉. 

Poděkování  

✓ Děkuji všem, kdo sloužíte v naší farnosti, v našich kostelech.  

✓ Děkuji za novou nástěnku na faře Aničce Motlové. Je tam hodně textu, tak si 

počtete😉.  

Farní výlet  

V sobotu 18. září bychom se, dá-li Pán, vydali na farní výlet. Předběžný program 

je uveden v předminulých ohláškách a na papírech k zapisování. Prosíme 

zájemce, aby se zapsali do tabulky v našich kostelech. Děkuji za spolupráci. 

Zatím se zapsalo 46 lidí v Dolní Čermné, 4 ve Verměřovicích a 2 v Petrovicích. 

Díky za Váš zájem!!! 

 

Co dál nás čeká 😉, dá-li Pán: 

❖ V pondělí 23. 8. se od 18 hodin na faře sejde ekonomická rada farnosti. 

❖ V sobotu 28. 8. od 14 hodin bude předpouťový generální úklid na Mariánské 

Hoře – moc Vás prosíme o pomoc. Děkujeme.  

❖ V neděli 29. 8. odpoledne bude žehnání hasičského vozu v Petrovicích.   

❖ V neděli 5. 9. budou dopolední mše svaté zaměřené více pro děti – 

na bohoslužbu slova si děti vezme Anička Motlová, která pro ně připraví 

katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více vjemů a informací. (Takto 

bychom se to snažili uskutečňovat každou první neděli v měsíci.) 

❖ V sobotu 4. 9. a v neděli 5. 9. bude udělováno při mši svatých pomazání 

nemocných. Kdo má zájem zapište se prosím na papírky a ty dejte mně 

nebo do sakristie. Děkuji za spolupráci.  

Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev 

své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. 
(Katechismus katolické církve 1499)  

Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk 

překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Pomazání 

nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. 

Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být 

v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. 

Svátost je nemocnému posilou na duchu. Nemocný skrze ni může dojít 

i tělesného uzdravení. Svátost nemocných lze přijmout opakovaně. 

Udílí se vkládáním rukou kněze na hlavu nemocného a následným mazáním 

posvěceným olejem na hlavě a na rukou.  



Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo 

ve stáří dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 

60 let (i když nemoc neprožívá).    

Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující tzn. 

má jí předcházet svátost smíření. 

Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem 

důvěrněji s Kristovým utrpením.    

❖ V pátek 10. 9. bude v kostele v Dolní Čermné od 17.30 ministrantská 

schůzka. Děkuji všem, kdo takto sloužíte😉!!! Jsem vděčný, že Vás zde tolik 

mám. 

❖ V neděli 12. 9. pouť na Mariánské Hoře – mše svaté budou v 7.30, 10.00 

a 16.00 hodin. Mši svatou v 10 hodin bude celebrovat diplomatický zástupce 

Vatikánu v ČR, apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. 

❖ V neděli 19. 9. bude v 9.00 tzv. „dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské 

scholy, čtení a přímluvy čtou děti, promluva pro děti, předává se ovečka😉. 

(Jestlipak se nám vrátí do kostela?😉.) Takto by to bylo každou třetí neděli 

v měsíci. 

❖ V neděli 19. 9. v 10.30 mše svatá ve Verměřovicích za hasiče, pak žehnání 

hasičského vozu. 

❖ V neděli 26. 9. posvícení v Petrovicích. 

❖ V úterý 28. 9. na slavnost sv. Václava mše svatá v 9.00 v Dolní Čermné, 

kterou by po dlouhé době doprovodil chrámový sbor. 

 

Kalendáře 

V kostele jsou k zakoupení kalendáře na rok 2022 – Diecézní kalendář + 

Mariánská poutní místa od vydavatelství Sypták, vrchní dodavatel pan Čada😉. 

Oba kalendáře jsou za stejnou cenu – 69 Kč.  

 

 

Zasvěcuji ti, Matko, také svou rodinu, všechny své přátele, 

všechny ty, s kterými žiji a pracuji. 

Maria, chci být s Tebou nositelem Ducha svatého.  

Dej ať je mé srdce poslušné jeho vnuknutí, jako bylo tvé! Amen.  

(ze zásvětné modlitby k Panně Marii) 

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/

