
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

10. – 17. října  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

10. 10. 

28. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – za Miloslava Fišara a jeho 

rodiče 

Petrovice – za nemocnou osobu 

PONDĚLÍ 

11. 10. 

Sv. Jana XXIII., 

papeže 
  

ÚTERÝ 

12. 10. 
Sv. Radima, biskupa   

STŘEDA 

13. 10. 

Středa 28. týdne 

v mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – za Jana Betlacha 

ČTVRTEK 

14. 10. 

Čtvrtek 28. týdne 

v mezidobí 
 Setkání pastorační rady farnosti  

PÁTEK 

15. 10. 

Sv. Terezie 

od Ježíše, panny 

a učitelky církve 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Mařenku Cejnarovou 

a sestry 

SOBOTA 

16. 10. 

Sv. Markéty Marie 

Alacoque 

19.00 

 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Vlastu a Ladislava Markovy, 

Chaloupkovy a celý rod 

NEDĚLE 

17. 10. 

29. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

10.30 

Dolní Čermná – na úmysl dárce   

Dolní Čermná – za naši farnost   

Verměřovice – na úmysl dárce  

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ Večerní chvály – ve ST 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            10. října 2021 

 28. neděle v mezidobí 

Poděkování 

✓ Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti.  

✓ Děkuji všem, kdo tento týden opět pomáhali odvážet cihly z farní stodoly, 

a další skupince děkuji za odvoz nepořádku z kostelní věže v Dolní Čermné. 

Je to až neuvěřitelné, co vše se událo za jediný týden – když to zde bylo 

několik desítek let. Mám z toho velikou radost a cítím velikou vděčnost😉!!! 

Ještě několik brigád a budeme se ve farní stodole místo složeného harampádí 

a cihel moct scházet my, živé farní společenství😉! 

✓ Děkuji, že jste – věřím – šli volit a díky za Vaše modlitby za naši zem 

a za sestavení nové vlády. 

Kdo jdete k přijímání, dejte si prosím přede mší 

svatou hostii do misky     Děkuji za spolupráci😉! 

„Dětská“ mše svatá 

V neděli 17. 10. bude v 9.00 tzv. „dětská“ mše svatá – s doprovodem 

dětské scholy, čtení a přímluvy čtou děti, promluva pro děti, 

předává se ovečka😉. (Takto by to bylo každou třetí neděli v měsíci.) 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, opět Vás zvu ke sportu. Tentokrát v úterý 

a zkusíme již od 17 hodin v Orlovně!!! Obuv 

na přezutí s sebou, kdo má, tak florbalovou hokejku, 

a 20 Kč. Vítán je opravdu každý!!! 😉  Těším se na Vás😉! 

Ministrantská schůzka a nabídka pravidelné služby v týdnu 

Milí ministranti, všechny Vás srdečně zvu na další schůzku do kostela 
v DČ v pátek 15. října opět v 17.30. Musíme se zdokonalit v tomto 

„řemesle“😉, kdy můžeme sloužit přímo našemu Králi tak blízko 

při každé mši svaté. Ó, my se máme😉! Těším se na Vás! 

Zároveň Vás zvu si ozkoušet i více tuto službu při mších svatých 
ve všední den. Děkuji dvěma maminkám, které se mi na výzvu ozvaly 
a jejich kluci budou chodit pravidelně. Pán Vám žehnej a odplať! 

Říjen – měsíc růžence 

Srdečně zvu k této modlitbě půl hodiny přede mši svatou. Také 

Vás srdečně zvu ke společné modlitbě růžence v pátek 

15. října po mši svaté místo breviáře. 

 



Svěcení 12 trvalých jáhnů pro naši diecézi 

V sobotu 16. října 2021 v 10.00 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové 
proběhne svěcení trvalých jáhnů. Prosím, provázejme je modlitbou. 

Má-li někdo zájem se zúčastnit, ještě mám v autě jedno volné místo😉! 

Brigáda na obnovu kapličky v Hůře 

V sobotu 16. 10. od 9 hodin se plánuje brigáda na obnovu kapličky v Hůře. 
Zájemci, prosím hlaste se na tel. 602 571 569 – Petru Benešovi.  

Informace též na nástěnkách a na farním webu. 

Nové fotografie na webu 

• Farní výlet – Frýdek, Kopřivnice, Štramberk (18. 9. 2021) 

• Žehnání nové zpovědní místnosti v Dolní Čermné (3. 10. 2021) 

• Žehnání hasičského vozu a praporu v Petrovicích (29. 8. 2021) 

Děkuji fotografům za hezké fotky  

a panu Ing. Krátkému za jejich umístění a celkovou péči o náš web. 

Stolní kalendáře – Bůh nechce smutné tváře😉! 

Prý byl ještě zájem o stolní kalendáře, tak je ještě možno zakoupit stolní 
kalendář „Dědictví otců“ s pěknými myšlenkami. 

Dále je možno objednat stolní kalendář pro rok 
2022 „Bůh nechce smutné tváře“ – jeho 
zakoupením přispějete k realizaci stavby 
nového kostela Ducha Svatého v Brně Líšni.  

„S laskavým humorem z kalendáře naladíte 
evangelně svoje tváře,“ s vtipem veršuje 
administrátor farnosti P. Petr Šikula. Kalendář 
kresleného humoru vydala farnost Brno-Lesná 
jako poděkování svým dárcům za stavbu 
kostela blahoslavené Restituty, který byl letos 
dokončen. Zároveň jím chce podpořit nejmladší 
farnost brněnské diecéze Brno – Nová Líšeň, 
kterou zřídil biskup Vojtěch Cikrle k 1. 1. 2021 
a která se na budování nového kostela intenzivně připravuje. Výtěžek z prodeje 
kalendáře, který nabízí na každý týden jeden vtip s křesťanskou tematikou, 
putuje na stavbu budoucího kostela Ducha Svatého na líšeňském sídlišti.  

Kdo má zájem, zapište se do tabulky v kostele. Cena za kus je 70 Kč. 

Časopis Poutník 

Mám velikou radost, že se říjnový Poutník téměř rozebral. Díky za Váš zájem! 
Díky tomu, že jsme mohli navýšit počet výtisků (a dle tohoto měsíce můžeme 
počet minimálně zachovat, možná i zvýšit), se cena z 20 Kč za tisk 1 ks snížila 
na 17,50 Kč. Čím větší počet budeme moct tisknout, tím bude cena nižší.  

Děkujeme za Vaši podporu😉! 

Usměvavý pan nuncius na titulní stránce zabral😉! 

 



Počmáraná Orlovna ;(  

V tomto týdnu bohužel někdo počmáral, poničil Orlovnu. Kdybyste viděli 
někoho podezřelého volejte prosím Policii ČR 158, nebo paní starostce Orla 
Martě Marešové. Děkuji za spolupráci!!! 

Synodální proces    

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila 
synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový 
impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni 
znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě 
a usilovali o naplnění poslání církve. 

Otec biskup Jan zve kněze, jáhny a zástupce pastoračních rad farností na 
zahájení diecézní fáze biskupské synody o synodalitě, které se uskuteční 
v neděli 17. října 2021. Začne ve 14:00 krátkým přípravným programem, 
na který bude od 15:00 navazovat slavnostní liturgie k Duchu Svatému.  

Čeští a moravští biskupové vydali společný dopis (k dispozici na webu a 
nástěnkách), v němž nás zvou, abychom tím, že se zapojíme do společného díla 
biskupské synody o synodalitě, oživili způsob žití našich církevních 
společenství i církve jako celek.  

Za tím účelem je třeba vytvořit základní komunikační strukturu. Ta se skládá 
z diecézního synodálního týmu, který má na starosti komunikaci s národním 
synodálním týmem a s koordinátory pracovních skupin ve farnostech či jiných 
společenstvích. 

Vše si budeme moci postupně vysvětlit a vysvětlovat v nastávajících dnech 
a týdnech. Spojme se, prosím, v modlitbě za toto společné dílo, které nás též 
spojuje s ostatními bratry a sestrami v rámci univerzální církve. 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

10. 10. 

7.30 Zpěvákovi 195 Motlovi 11 Menclovi 193 

9.00 Málkovi 180 Severinovi 342 Maříkovi Kunčice 

Ne 

17. 10. 

7.30 Kunertovi 458 pí. Havlíčková 341 Müllerovi 177 

9.00 Čtou děti 

Ne 

24. 10. 

7.30 Bláhovi 457 Marešovi 172 Pecháčkovi 53 

9.00 p. Krátký 73 Macháčkovi 180 HČ Macháčkovi 55 
✓   

 

Ježíš o nás ví a na každého hledí s láskou!!!  

To je pořádný důvod k radosti      !!! 
 

Krásný a radostný 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/

