
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

14. – 21. listopadu  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

14. 11. 

33. neděle 

v mezidobí 

 
 

VERMĚŘOVICE 

– POSVÍCENÍ 

120 let 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Jiřího Ulricha, rodiče 

a bratry  

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a živé 

a zemřelé z rodiny  

Při mši svaté křtiny Tomáše Faltuse z DČ 

Verměřovice – POSVÍCENÍ  

– za Annu a Jana Markovy a celý rod  

SOBOTA 

20. 11. 
 

9.00 

11.00 

 

Hradec Králové – Diecézní setkání mládeže  

Petrovice – Rozloučení s panem Bohuslavem 

Moravcem z Petrovic 

NEDĚLE 

21. 11. 

SLAVNOST  

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

 

DEN BIBLE V DČ 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za bývalou varhanici Annu 

Markovou a za bývalé kostelníky Josefa 

Mačáta, Josefa Appla a Josefa Mareše 

Dolní Čermná – za Elišku Cejnarovou 

a celou rodinu 

Petrovice – za Václava a Marii Vondrovy 

a celý rod  

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – v neděli po mši svaté v 7.30 hodin    

Srdečně zvu 😉! 

Od pondělí 15. listopadu do soboty 20. listopadu 

v případě potřeby zaopatřování  

nebo dalších neodkladných kněžských záležitostí 

mě zastupuje P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí,   

tel.: 731 598 905. 
 

Jinak informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka  

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

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům           14. listopadu 2021 

33. neděle v mezidobí 
 

Posvícení ve Verměřovicích  

Tuto neděli 14. listopadu slavíme 120 let od posvěcení kostela sv. Jana 

Křtitele ve Verměřovicích. V sobotu 13. 11. odpoledne proběhlo 

v „tureckém“       kostele vystoupení chrámových sborů farnosti 

a otevření výstavy k tomuto výročí. Výstava bude otevřena až do středy 

17. listopadu v době od 9–17 hodin. 

Děkuji, že se Vás tolik podílelo na přípravě. Mně se to teda náramně moc líbilo!  

Jsem na Vás pyšný     ! Byl to super nářez      ! Byl to krásný zážitek.  

Ještě teď si prozpěvuji písně, které tam zazněly. 

Světový den chudých  

Dnes je také Světový den chudých, který vyhlásil papež František v závěru 

Svatého roku Božího milosrdenství (2016) a který se dle nové tradice připomíná 

vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále. Papež 

nás tak vybízí k aktivní a konkrétní solidaritě s chudými, protože chudoba je 

podle Františka srdcem evangelia. 

Nový člen naší farní rodiny 

Tuto neděli 14. listopadu při mši svaté v 9 hodin přivítáme křtem 

nového člena naší farní rodiny – Tomáše Faltuse z DČ.  

Ať Pán žehná celé jeho rodině, a i celé naší farní rodině      . 

Synoda 

Myslím, že nedělní setkání bylo úžasné, podnětné. Moc děkuji všem, kdo se 

zúčastnili, i když to bylo tak narychlo. Ludmila Horáčková nás podpořila, 

ať v ohláškách zazní jiný hlas než můj, tak za chvíli nám něco o synodě řekne 

Marta Marešová v DČ a ve Verměřovicích Maruška Marková. Příští neděli zazní 

informace i v Petrovicích. Na stolcích si můžete vzít tři brožurky. Jedna jsou 

témata, která se mohou probírat, druhá základní informace a třetí biblické texty 

do skupin. Jsou také na webu na hlavní stránce.  Další informace Vám řeknou 

i účastníci nedělního setkání. A na koho že se můžete obracet?      : Anička 

Motlová, Maruška Pecháčková, Ludmila Vondrová, Jan Moravec st., Marie 

Moravcová, Marta Marešová, Marie Marková, Milada Marešová, Václav 

Macan st., Monika Bednářová, Bohumila Syková, Jana Málková, Hana 

Vágnerová, Eva Šebrlová a P. Jan Lukeš. Na lavicích máte lístky s modlitbou 

za synodu, kterou se budeme snažit modlit na konci nedělních mší.  

  



Noví akolyté 

Ještě upřesníme, ale dá-li Pán, bude 2. neděli adventní (5. 12.) při mši svaté 
v 9 hodin v DČ ustanoveno 6 nových akolytů pro naši farnost. Bude to velká 
událost a dar pro naši farnost. 

 

Florbal tento týden nebude 

 

Diecézní setkání mládeže  

V sobotu 20. listopadu se v Hradci Králové koná diecézní setkání mládeže. 

Pokud máte ještě někdo zájem jet společně, dejte mi co nejdříve vědět. Řeším, 

jestli pojedeme auty či autobusem…. 

Na setkání se požaduje předložení certifikátu o očkování, testovaní 

ze zdravotnického zařízení, potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech 

nebo samotest na místě. Odkaz na přihlášení najdete na našem webu. 

Den Bible   

Příští neděli 21. 11. na slavnost Ježíše Krista Krále, jste všichni 

srdečně zváni do Orlovny na Den Bible – tentokrát s podtitulem 

Vstaňte, pojďme (Jan 14,31). 

Začátek v 10.30, zakončení v 18 hodin divadelní hrou Onen počátek od našeho 

ministranta Matěje Mareše. 

Bližší informace na plakátku a na webu. 

 

Sbírka příští neděle   

V neděli 21. 11. bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.  

Předem děkuji za Vaši štědrost a solidaritu. 

Další fotky na webu 

Na našem webu si můžete prohlédnout mnoho nových fotografií ze života naší 

farnosti. 😉 

 

Z návštěvy nemocných 

Tento týden se mi podařilo navštívit 9 farníků, kteří nemohou přicházet 

do kostela.  Díky, že jim pravidelně nosíte Poutníky a ohlášky a oni tak mohou 

být stále s námi spojeni. Děkuji i za tento projev vaší služby!!! Že se necítí být 

sami😉! 

Navštívil jsem také pana Severina, který je Bohu díky veselé mysli, radostný 

a vtipný, jak ho známe😉! Děkuje za modlitby a všechny vás moc pozdravuje.  

Jako dík za tento zázrak jsme si po svatém přijímání společně zazpívali Te Deum 

– Bože, Tebe chválíme. 😉 



Příští týden kázaní pro děti 

Jelikož je příští týden 3. neděle v měsíci, tak budou promluvy pro děti. 

Připomínám úkol z poslední mše pro děti: Pamatuješ si, co v kostele při mši 

zpíváš? Máš nějakou oblíbenou písničku?  

Při mši svaté v 9 hodin bude doprovázet dětská schola a předáváme ovečku😉! 
 

Knihy k rozebrání  

V kostele najdete seznam knih z půdy fary, který obsahuje přes 

200 titulů, přes 300 knih. Pokud máte o nějakou knihu zájem, 

zapište se do tabulky, nebo se ozvěte Aničce Motlové – osobně nebo 

na e-mail AnnaMotlova@seznam.cz.  

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

14. 11. 

7.30 Němečkovi 170 Hejlovi 232 Menclovi 193 

9.00 Klekarovi 292 Jurenkovi 160 Severinovi 342 

Ne 

21. 11. 

7.30 Pecháčkovi 53 Zpěvákovi 195 pí. Havlíčková 341 

9.00 Faltusovi 356 Vágnerovi 102 Macháčkovi 180 HČ 

Ne 

28. 11. 

7.30 Macháčkovi ml. 60 Kunertovi 458 Marešovi 172 

9.00 pí. Kunertová 300  Macháčkovi 55 Formánkovi 83 
✓   

 

 

 
 
 

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.  

(Mk 13,31) 

Buďme lidmi naděje a důvěry v Boží lásku.       

 
V hodinu naší smrti, kdy budeme stát před Bohem tváří v tvář, 

vydáme zprávu o tom, jak se nám podařilo splnit naše povolání. 
 

Bůh se nezeptá na to, kolik jsme toho udělali, ale na to, 

kolik jsme do toho všeho vložili lásky.       
 

 

Srdečně Vám žehnám a přeji pěkný 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/

