
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

5. – 12. září  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

5. 9. 

23. neděle 

v mezidobí 

Při dopoledních 

mších svatých 

pomazání 

nemocných 

a katecheze 

pro děti. 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Marušku Šemberovou 

a rodiče 

Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře, 

rodinu Lenochovu, Bednářovu a Vitouchovu 

a duše v očistci 

Petrovice – za Václava a Filomenu Mikulovy 

a ostatní zemřelé s obou stran 

Mariánská Hora – za nemocného manžela 

PONDĚLÍ 

6. 9. 

Pondělí 23. týdne 

v mezidobí   

ÚTERÝ 

7. 9. 

Úterý 23. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

8. 9. 

Svátek Narození 

Panny Marie 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce  

ČTVRTEK 

9. 9. 

Čtvrtek 23. týdne 

v mezidobí 

10.00 

 

Dolní Čermná – za společenství farníků 

a za farníky z Červeného Kostelce 

PÁTEK 

10. 9. 

Pátek 23. týdne 

v mezidobí 19.00 Dolní Čermná – za uzdravení nemocného  

SOBOTA 

11. 9. 
Poutní vigilie 

19.00 

 

 

 

20.00 

 

21.30 

Mariánská Hora (poutní kostel)  

– s nedělní platností (pro mládež) 

– za požehnání pro naši mládež 

a za biřmovance 

Modlitba křížové cesty venku   

(po ní občerstvení) 

Společná adorace v kostele (do 22.30) 

NEDĚLE 

12. 9. 

Na Mariánské  

Hoře slavíme 

 poutní slavnost 

Narození Panny 

Marie  

7.30 

10.00 

 

16.00 

 

Mariánská Hora (poutní kostel) – za farnost 

Mariánská Hora (areál křížové cesty) 

– za poutníky 

Mariánská Hora (areál křížové cesty) 

– za poutníky 
 

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

▪ Večerní chvály – ve ST a v PÁ po mši sv. a v neděli 5. 9. po mši na MH 

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              5. září 2021 

 23. neděle v mezidobí 

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou Motlovou 

Tuto neděli 5. 9. při dopoledních mších svatých si 

na bohoslužbu slova vezme děti Anička Motlová, která pro ně 

připravila katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více vjemů 

a informací. (Takto bychom se to snažili uskutečňovat každou 

první neděli v měsíci.)  

Společné udílení svátosti nemocných 

Tuto sobotu 4. 9. a v neděli 5. 9. při dopoledních mších svatých přijme 

39 přihlášených zájemců svátost nemocných. Děkuji za Váš zájem!!! 

Darem této svátosti je útěcha, pokoj a odvaha, aby člověk snáze překonal obtíže, 

které působí vážná nemoc nebo slabost stáří.  

Přednáška u bratrů evangelíků 

Tuto neděli 5. 9. budu mít ve 13.30 přednášku, představení na Dnu otevřených 

setkání ve farním sboru ČCE v Horní Čermné. Jste také srdečně zváni😉.  

Viz plakátek na webu a v kostele.  

Sbírka na MH – na střechu kostela apod. 

Tuto neděli a příští neděli bude opět při mši na MH sbírka na opravu hřebenáče 

kostela.  

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

vybralo 9.567 Kč, takže nám ještě cca 25.500 Kč chybí. (Také plánujeme přidat 

reproduktor na kůr.) Sbírky příští neděle budou také na režii poutě (např. 

zaplacení podia cca 8 tisíc, toalet cca 6 tisíc, květinové výzdoby apod.) 

Návštěva z Červeného Kostelce  

Ve čtvrtek 9. září přijede na mši svatou v 10 hodin malý vzorek mých bývalých 

farníků z Červeného Kostelce (cca 30 lidí). Během odpoledne si prohlédnou také 

naše kostely.  

Pozvání do scholy 

Milí a zlatí zpěváčci, hudebníci, milí a trpěliví rodiče dětí, 

které jsou připravené ke službě zpěvem, hraním na hudební 

nástroje a jak doufám i nadšením... Od čtvrtka 9. 9. se opět 

budeme setkávat od 17:00 hodin na místní faře.  

Radostní a nadšení zpěváčci a hudebníci jsou vždy vítáni!  

(Ty méně radostné a nadšené rozradostníme a nadchneme.) 

   Těším se – těšte se!!!  Anička Motlová 

 



Sportem ku zdraví  

Moji milí, rád bych, abychom se čtvrtky opět setkávali v podvečer 

při sportu. Proto Vás tento čtvrtek srdečně zvu od 18 hodin 

při pěkném počasí na petrovické hřiště na fotbal a při špatném počasí 

na florbal do Orlovny.  

Vítán je opravdu každý!!! 😉 (18. hodina je, aby se mohli účastnit 

i hudebníci a zpěváčci ze scholy.) 

Ministrantská schůzka 

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

ministrantská schůzka. Těším se na Vás. Děkuji všem, kdo 

takto sloužíte.  Jsem vděčný, že Vás zde mám tolik. 

Pouť na Mariánské Hoře 

V neděli 12. září budeme slavit poutní slavnost na Mariánské 

Hoře. Program je na plakátcích a na webových stránkách. Všichni 

jste srdečně zváni. 

Prosíme ministranty, aby se zapsali do tabulek jako každý týden. 

Ti, kdo budou ministrovat na mši v 10 hodin s panem nunciem, 

se sejdou na nácvik v 9.00 u sakristie na MH.  

Prosíme, aby přišel někdo ministrovat i v 7.30 a v 16.00. Děkujeme. 

Ministrantské oblečení z kostela v Dolní Čermné bude odváženo v sobotu 

ve 14 hodin. Kdo si chce na MH přemístit oblečení sám, ať tak učiní do sobotní 

14. hodiny.  

Děkuji Vám všem, kdo se jakkoliv zapojujete do této naší velké akce, děkuji 

za Vaše modlitby za dobrý průběh a příznivé počasí.  

Na příští rok přijal pozvání pomocný biskup brněnský Mons. 

Pavel Konzbul.     

Prosba o modlitbu 

Prosím o modlitbu za našeho dlouholetého obětavého varhaníka Františka 

Severina a jeho rodinu. Pan Severin je od neděle v umělém spánku 

v pardubické nemocnici. Děkuji taky obětavým farníkům, kteří ho v neděli 

odpoledne zde v Čermné oživovali.  

Příprava na biřmování 

Přípravy na biřmování by probíhaly zhruba dvakrát do měsíce v sobotu od 9.30. 

Termíny by měly být tyto: 25. 9.; 2. 10.; dále zřejmě 23. 10. již od 8 hodin; 

6. a 13. a 27. 11.; 18. 12.  

Prosím o modlitbu ať je to požehnaný čas pro náš duchovní růst a opravdové 

rozhodnutí jít za Kristem. 

 



Poděkování 

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. Děkuji také těm, kdo tyto 

dny myli okna na faře, sekali kolem fary, uklízeli a vyklízeli farní stodolu apod. 

Jsem Vám moc vděčný, že Vám není lhostejná naše fara a její okolí. 

Varhany v naší farnosti 

Ve čtvrtek přijel na mé pozvání na obhlídku našich varhan pan varhanář Tomáš 

Hájek z Červeného Kostelce. Je to člověk precizní a jeho ceny jsou oproti jiným 

lidové. Bylo by skvělé a byl bych Vám moc vděčný, kdyby se v Petrovicích, 

ve Verměřovicích, na Mariánské Hoře i v Dolní Čermné našli ochotní lidé, kteří 

by natřeli varhanní skříně a často i okolí prostředkem proti červotoči. 

(Jakubovice jsme obhlédnout nestihli.) Ukázal bych Vám, o čem jsme se 

s panem Hájkem bavili. Varhany v Dolní Čermné by v létě celé rozdělal, vyčistil 

a naladil za cca 60.000 Kč a to během cca 5 dnů. Pro srovnání: ve farní 

kanceláři jsem našel, že obdobná práce se zde dělala v roce 2005, tedy před 

16 lety, a cena byla 300.000 Kč. V Petrovicích zůstávají klávesy viset 

v důsledku zanesení prachem. Zde by vyčištění varhan vyšlo od pana Hájka 

na cca 12.000 Kč. 

Jelikož jeho hlavní zaměstnání je vyučující na ZUŠ a jsme pro něj daleko, 

jednalo by se až o léto a až usuší seno pro své dva koně😉. 

Sbírka církevní školství 

V neděli 19. září bude sbírka na církevní školství. Děkujeme za Vaši štědrost. 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Ne 

12. 9. 

7.30 

Pouť na Mariánské Hoře 10.00 

16.00 

Ne 

19. 9. 

7.30 Dvořákovi 406 Svobodovi 377 Macháčkovi ml. 60 

9.00 Čtou děti 

 

 

Přeji Vám požehnaný týden. 

  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/


 

Rozvrh výuky náboženství  

ve školním roce 2021/2022 
 

 
 

Základní škola Verměřovice – výuka začíná již 13. září.   

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

1. – 5. ročník pondělí 13.00 – 13.45 Mgr. Beáta Dombajová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Dolní Čermné začíná výuka v týdnu od 4. října 2021. 
 

  

Základní škola Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

1. a 2. pátek 12.15 – 12.55 Mgr. Marta Okrouhlická 

3. středa 11.20 – 12.05 P. Mgr. Jan Lukeš 

4. středa 12.30 – 13.15 Mgr. Jan Šebrle 

5. pondělí 14.00 – 14.45 Mgr. Jan Šebrle  

6. a 7. středa 13.05 – 13.50 Ing. Ludmila Müllerová  

8. a 9. čtvrtek 14.50 – 15.35 Ing. Jitka Macháčková 

 

Fara Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

1. – 4. ročník 

víceletého gymnázia 

+ Horní Čermná ZŠ 

čtvrtek 16.10 – 16.55 paní Anna Motlová 

středoškoláci čtvrtek 18.00 – 18.45 paní Anna Motlová 
 

 

Děkuji tolika ochotným spolupracovníkům ve výuce náboženství!!! 

Přeji Vám krásný vstup do školního září.  

Hodně sil, zdraví a trpělivosti! +  



 

Farní výlet 

V sobotu dá-li Pán se vydáme na farní výlet.  

Program je uveden v minulých ohláškách. 

Pokud máte ještě někdo zájem, je možné se ještě přihlásit. 

Pro přihlášené: 

➢ Pokud nechcete jít do Muzeum Tatra Kopřivnice a chcete místo toho 
navštívit město Příbor napište ke svému jménu do sloupce "2" čárku. 

➢ Kdo chce může navštívit ve Štramberku minizoo – výstavu akvarijních 
a terarijních zvířat. Jsou zde stovky tropických ryb v nádržích objemu 
několika tisíc litrů, dále různé druhy hadů a ještěrů. Kdo máte zájem 
o komentovaný výklad (cca 45 min.) napište u svého jména do sloupce 
„Z“ čárku. 

Oběd máme zajištěný. Jelikož minule (v Jilemnici) si skoro nikdo nebral polévku, 
tak zatím počítám, že máte zájem jen o hlavní chod, což je řízek s bramborem za 
125 Kč. Máme exkluzivní možnost mít za pouhých 20 Kč polévku hovězí 
vývar s nudlemi. Kdo si ji dá spolu se mnou;), ať napíše do sloupce „P“ 
čárku. 

Děkuji za spolupráci;)! 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 
 

Žehnání školákům, studentům, učitelům, 
vychovatelům a rodičům a žehnání školních 
potřeb, Dolní Čermná 29. 8. 2021 v 9.00 hod. 


