
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

22. – 29. srpna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

23. 8. 

Pondělí 21. týdne 

v mezidobí  Ekonomická rada farnosti 

ÚTERÝ 

24. 8. 

Svátek sv. 

Bartoloměje, 

apoštola 

19.00 Dolní Čermná – na dobrý úmysl 

STŘEDA 

25. 8. 

Středa 21. týdne 

v mezidobí  Večer pro snoubence 

ČTVRTEK 

26. 8. 

Čtvrtek 21. týdne 

v mezidobí 
 Celodenní příprava farního výletu 

PÁTEK 

27. 8. 
Památka sv. Moniky 19.00 Dolní Čermná – za nenarozené děti 

SOBOTA 

28. 8. 
 

19.00 

 

 

Petrovice – s nedělní platností 

– za Miroslava a Zdeňka Špačkovy 

a za živé i zemřelé z rodiny 

NEDĚLE 

29. 8. 

22. neděle 

v mezidobí 

Žehnání žákům, 

studentům, 

učitelům, 

vychovatelům 

a žehnání 

školních potřeb 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – za Annu Stříbrnou 

Verměřovice – za letos zemřelého kněze naší 

diecéze P. Miloslava Šiffla  

 

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

▪ Večerní chvály – v ÚT, v 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                               22. srpna 2021 

 21. neděle v mezidobí 
 

Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na nedělní mši svaté 

v době pandemie koronaviru 

Protože současné době se situace postupně navrací k normálu,  

a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19,  

odvolává pan biskup Jan Vokál s účinností od 21. 8. 2021 

 udělení dispenze od osobní účasti na nedělní mši svaté. 

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních)  

omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní mše svaté,  

by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky. 

Ekonomická rada farnosti 

V pondělí 23. srpna se na faře od 18 hodin uskuteční další setkání ERF. 

Generální úklid na Mariánské Hoře 

Protože se blíží pouť na Mariánské Hoře, moc Vás prosíme o pomoc 

s předpouťovým generálním úklidem v sobotu 28. 8. od 14 hodin. Děkujeme. 

Žehnání školákům, studentům, učitelům, vychovatelům, rodičům 
a žehnání školních potřeb  

Nerad Vám to připomínám, ale škola se blíží😉. Proto budeme 

žehnat příští neděli 28. a 29. 8. Můžete si přinést své tašky, 

penály a umístit je vpředu v kostele – buď před oltář nebo 

u bočního oltáře; a na závěr mše svaté Vám je rád požehnám.  

Žehnání hasičského vozu a praporu v Petrovicích 

Příští neděli 29. 8. v cca 14.30 na petrovickém hřišti proběhne žehnání 

hasičského vozu a praporu. Jste srdečně zváni. 

Společné udílení svátosti nemocných 

Moji milí, připomínám, že v sobotu 4. 9. a v neděli 5. 9. při dopoledních mších 
svatých proběhne pro zájemce společné udílení svátosti nemocných. Zájemci, 
zapište se prosím na papírky a ty dejte mně nebo do sakristie. Děkuji 
za spolupráci. Více informací o této svátosti a kdo ji může přijmout naleznete 
v minulých ohláškách.  

Myšlenky papeže Františka emailem  

Na www.navstevapapeza.sk/sk/myslienky-emailom se můžete přihlásit 

k odběru myšlenek a podnětů, jejichž autorem je papež František. Jedná se 

o takovou duchovní přípravu na návštěvu Svatého Otce na Slovensku.   

 

http://www.navstevapapeza.sk/sk/myslienky-emailom


Společná cesta na mši s papežem Františkem na Slovensko 

ve středu 15. září  

Drazí, už je spuštěná oficiální registrace účastníků na veřejné akce spojené 

s návštěvou papeže Františka na Slovensku. POZOR – účastníci musí 

splňovat podmínku plného očkování. V našich kostelech jsou papíry, 

na které se můžete zapsat, máte-li zájem se účastnit středeční mše svaté 

na Slovensku o slavnosti Panny Marie Bolestné v 10 hodin v Šaštíně. V případě 

zájmu vypravili bychom společný autobus nebo několik aut. Je to jistě 

jedinečná příležitost k setkání se Svatým Otcem. Odjezd by byl asi v 5 hodin. 

Cestou zpět se můžeme ještě zastavit někde na pozdější oběd a ještě někde…? 

např. v klášteře v Rajhradě a vrátit se kolem 20. hodiny. Samozřejmě přijímám 

i Vaše podněty.  

Více o návštěvě papeže Františka na Slovensku na: www.navstevapapeza.sk 

Farní výlet  

V sobotu 18. září bychom se, dá-li Pán, vydali na farní výlet. Předběžný program 
je uveden v ohláškách z 1. srpna a na papírech k zapisování. Prosíme zájemce, 
aby se zapsali do tabulky v našich kostelech. Děkuji za spolupráci. (Poutní 
místo ve Frýdku-Místku, kde se nachází Bazilika Navštívení Panny Marie, 
v okolí se dá navštívit Příbor – venkovní křížová cesta kolem kostela Narození 
Panny Marie, Nový Jičín, Štramberk, muzeum Tatra Kopřivnice apod.) 

Zápisy z farních rad  

Kratší zápisy najdete v Poutníku, na nástěnce vzadu v kostele v Dolní Čermné 
a na e-mailu IKF, kde najdete i celý zápis, který je také umístěn na našem 

farním webu, např. farnostsnu.cz 😉 

Nové fotky na webu + poděkování 
Na webu najdete nové fotografie z farního odpoledne 8. 8., ze žehnání bylin a 
květin v Dolní Čermné v neděli 15. 8. při mši svaté v 7.30 a v 9.00 
a z poděkování paní Marii Vackové, která odchází do pečovatelského domu 
do Vysokého Mýta. Děkuji jí z celého srdce za její modlitby a oběti za farnost 
a za její účast na každé mši svaté.   

 

http://www.navstevapapeza.sk/


Od 1. 9. vikariátním kaplanem pro mládež  

Tak jsem se tento týden dočetl v diecézním oběžníku pro kněze Acta curiae, 
že jsem od 1. 9. také kaplanem pro mládež vikariátu Žamberk.  

Prosím o modlitby abych tento další úkol dobře zvládl a měl čas i na Vás😉.  

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.  

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

22. 8. 

7.30 Marešovi 172 Menclovi 193 Bláhovi 457 

9.00 Formánkovi 83 Maříkovi Kunčice Vágnerovi 102 

Ne 

29. 8. 

7.30 Müllerovi 177 Klekarovi 292 Kužílkovi 202 HČ 

9.00 Macháčkovi ml. 180 HČ Macháčkovi st. 60 Kotovi 267 

Ne 

5. 9. 

7.30 Vávrovi 264 Pecháčkovi 53 Adamcovi 18 

9.00 Marešovi 408 Židkovi 65 Šebrlovi 415 

16.00 Jurenkovi 160 Jansovi 7 Bednářovi 92 

Farní odpoledne 

 

Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: 

„I vy chcete odejít?“  Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš 

slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Boží Svatý.".  

 (z dnešního evangelia) 

Rozhodněme se i my znovu pro Toho, který má slova věčného života!  

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/

