
POŘAD BOHOSLUŽEB 

29. května – 5. června  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

29. 5. 

SLAVNOST 

NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa Langra, rodinu 

Langrovu a Němečkovu 

Dolní Čermná – za naši farnost a za 

dobrodince naší farnosti 

Verměřovice – za rodiče Čadovy a Hledíkovy, 

syna, dceru a zetě 

PONDĚLÍ 

30. 5. 
Sv. Zdislavy   

ÚTERÝ 

31. 5. 

Svátek Navštívení 

Panny Marie 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

za 20 let manželství 

STŘEDA 

1. 6. 
Sv. Justina, mučedníka 19.00 Petrovice – za uzdravení dcery 

ČTVRTEK 

2. 6. 

Čtvrtek po 7. neděli 

velikonoční 

19.00 

 

Verměřovice – na poděkování za 70 let 

života a 40 let v manželství 

PÁTEK 

3. 6. 

Památka sv. Karla 

Lwangy a druhů, 

mučedníků 

První pátek v měsíci  

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Elišku Cejnarovou, 

rodiče a sourozence 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

4. 6. 
 

21.00 

 

 

 

Dolní Čermná – Svatodušní vigilie    

– za naši farnost, za světlo Ducha 

svatého pro každého z nás, 

za správná rozhodování a jednání 

NEDĚLE 

5. 6. 

SLAVNOST 

SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

za zdraví s prosbou o správné rozhodování 

a potřebné dary Ducha Svatého pro lékaře 

Petrovice – za Jiřího a Marii Mikulovy 

a oboje rodiče 

Mariánská Hora – za Františka Berana, 

Martu Šilarovou a duše v očistci 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – v neděli po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST, ve ČT, v PÁ a v NE po večerní 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              29. května 2022   

  Slavnost Nanebevstoupení Páně 

 

Na čtvrtek 26. května připadla slavnost Nanebevstoupení Páně, 

kterou máme přeloženu na dnešní neděli. Je to velká slavnost, 

kdy si připomínáme, že Ježíš 40 dní po svém vzkříšení vystoupil 

do nebe, odkud přišel.  

V den slavnosti (čtvrtek) začala devítidenní příprava na slavnost 

Seslání Ducha Svatého. Je možno se také modlit svatodušní 

novénu. Budeme se snažit na konci každé mše svaté zpívat píseň 

k Duchu svatému jako prosbu o dary Ducha svatého.  

Farní odpoledne 

Tuto neděli 29. května odpoledne od 15.00 hodin Vás i vaše přátele srdečně 

zveme na Farní odpoledne na farní dvůr v Dolní Čermné. Je to dar se společně 

setkat a jen tak spolu pobejt😉! 

Z programu se můžete těšit na dechovku, ukázku free style scootering 

s koloběžkou od Péti Vávry, zábavu pro děti, lano na chození (slackline) 

a chemické pokusy (které upoutají každého😉) pod dohledem zkušené 

Ing. Jitky Macháčkové! 

Kdo jste ochoten pomoci s přípravami ozvěte se prosím paní Martě Marešové, 

tel. 737 424 905. V zápise PRF najdete tabulku s přehledem, co vše je potřeba 

připravit. Je toho hodně;(! Potřebujeme i Vaše ruce a nohy… 

Občerstvení bude částečně zajištěno, Vás prosíme o přinesení něčeho sladkého, 

chlebíčků a podobně. 

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Orlovně. 

Dveřní sbírka na pronásledované křesťany 

Dveřní sbírka minulé neděle 22. 5., která byla určena na pomoc pronásledovaným 

křesťanům, vynesla 3.691 Kč.  

Poděkování 

Děkuji všem, kdo se jakkoliv zapojujete do služeb a pomoci v naší farnosti.  

Děkuji také za pomoc – jestli jsme to dobře spočítali – 12 obětavým ženám, které 

ve středu myly v přízemí fary okna a uklízely tyto prostory. Děkuji😉!!! Pán Vám 

viditelně odplať!!! +++ 

Poslední májová pobožnost   

• poslední Májová bude v úterý 31. května na svátek Navštívení 

Panny Marie po mši svaté v Dolní Čermné, kdy nám i přednese 

básničku paní Marie Severinová nejstarší 



Pozvánka na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 

Pozvání pro všechny mladé lidi od 14 do 26 let. Od 9. do 14. 8. 2022 v Hradci 

Králové + v sobotu 13. srpna program pro rodiny. CSM se koná jednou za 5 let. 

Více a přihlašování na celostatnisetkanimladeze.cz   

Bude zájem o farní výlet do Liberce a okolí?  

Moji milí, na sobotu 17. září plánujeme farní výlet do Liberce, a nabízíme hned 

2 varianty.  

Protože se ale nemůžeme shodnout, zda budete mít o tento výlet zájem, 

prosíme, aby se zájemci předběžně napsali do tabulky, abychom viděli, zda 

zaplníme autobus, nebo rovnou dva.         

ZAPIŠTE SE, PROSÍM DO TÉTO NEDĚLE 29. 5., ABYCHOM VIDĚLI, JAK POKRAČOVAT DÁL.  

V PŘÍPADĚ NEZÁJMU O TENTO VÝLET DO LIBERCE A OKOLÍ, JE MOŽNOST ZVOLIT NĚJAKÝ 

JINÝ, MENŠÍ VÝLET. 

Nové fotografie 

Ve fotogalerii naleznete novou fotogalerii: Pásmo poezie (15. 5. 2022) 

Redakční rada Poutníka  

Redakční rada Poutníka se sejde v pondělí 30. května v 17 hodin na faře. 

Florbal  

Florbal se uskuteční v pondělí 30. května od 18 hodin.  

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 1. června od 16 hodin do 17 hodin bude v kostele v DČ 

ve zpovědnici zpovídat P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče – bez 

zapisování do rezervačního systému.  

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 1. června od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 2. června od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 3. června ve zpovědní místnosti v Dolní Čermné od 16.30. 

V případě potřeby budou časy ještě upraveny. 

Na svátost smíření u mě se prosím zapisujte do rezervačního systému. 

Pomůžete tak hladšímu průběhu. Děkuji za pochopení a pomoc.  

Děkuji za Váš krásný zájem o tuto svátost. Moc si toho vážím. 

Během svátosti smíření je možnost ztišení, modlitby, naslouchání, 

setkání s naším dobrým Pánem při adoraci. 

 



Společenství mládeže na faře 

V pátek 3. června po mši svaté srdečně zveme všechny mladé od 14 let na faru 

na spolčo mládeže.  

Děkujeme, že nás předtím mládež doprovodí na mši svaté od 19 hodin v kostele.  

Příprava biřmovanci 

V sobotu 4. června od 8.00 na faře. 

Setkání dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření 

a k prvnímu sv. přijímání  

Setkání proběhne v sobotu 4. června od 10 hodin na faře.  

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého 

Často zapomínáme na třetí božskou osobu – Ducha Svatého. 

V neděli 5. června je velká slavnost. 

Pojďme se společně modlit, aby i v nás Duch Svatý působil. 

V sobotu 4. června bude mše svatá – svatodušní vigilie – od 21 hodin. 

Začíná se venku u ohně jako na Bílou sobotu večer. Obřad má tyto části: svíčky 

– lucernárium, bohoslužba slova: 4 čtení ze SZ, epištola, evangelium, přímluvy, 

obnova biřmovacích závazků a bohoslužba oběti. Mše svatá ve filiálce tuto 

sobotu nebude.  

Srdečně zvu! 

Aby liturgie byla krásná, moc Vás prosím, ministranti, o pomoc.  

Sejdeme se již v 19.00. Děkuji Vám!!! Bude to pecka;)! 

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi   

Sbírka v neděli 5. června bude na tento účel.     

První neděle v měsíci (5. 6.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si při dopolední mši v Dolní 

Čermné v 9 hodin na bohoslužbu slova vezme děti Anička Motlová, 

která pro ně připraví katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více 

vjemů a informací. 

Zájem o společný oběd s panem biskupem 

Připomínám, že biřmování bude v neděli 12. června v 10 hodin v Dolní Čermné. 

Kdo máte zájem o společný oběd v Orlovně s panem biskupem, zapište se 

prosím do tabulky, abychom věděli, kolik obědů zajistit. Příspěvek za oběd pak 

vložíte v Orlovně do připravené kasičky. Ukončení přihlašování je tuto neděli 

29. května.    



Přihlášky na výuku náboženství 

Milí rodiče, děkuji Vám, že své děti vedete doma k víře, že s nimi chodíte 

do kostela a že je přihlašujete na náboženství. Budete-li ochotni v tom 

pokračovat i příští rok – a já doufám, že ano – vezměte si prosím přihlášku 

a ideálně obratem ji vyplněnou vraťte, ať můžeme plánovat další školní rok. 

Přes léto se většinou všichni nesejdeme, tak nejlépe udělat to teď😉!  

Děkuji za již odevzdané přihlášky!!! 😉 

Knížky k vyzvednutí 

Kdo jste si začátkem května objednali v kostele knížky (vybíralo se 

ze 12 titulů), domluvte se prosím s paní Martou Marešovou nebo 

se mnou na jaké mši budete nebo jinak na vyzvednutí. Děkuji😉.  

Brněnská diecéze má nového biskupa 

Ve čtvrtek 26. 5. jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnským 

Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa 

brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské 

diecéze. 

Takže 11. 9. budeme mít na Mariánské Hoře ne biskupa pomocného, ale 

biskupa hlavního😉.  
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
 

✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

29. 5. 

7.30 Svobodovi 377 Marešovi 172 Vávrovi 264 

9.00 Vašíčkovi 349 Macháčkovi st. 60 Faltusovi 356 

Út 31. 5. 19.00 Dvořákovi 406 sl. Magdaléna Motlová  Málkovi 180 

Ne 

5. 6. 

9.00 Jurenkovi 160 p. Krátký 73 Vágnerovi 102 

16.00 

MH 
Macháčkovi 180 HČ Pecháčkovi MH Šebrlovi 415 

Ne 12. 6. 10.00 Biřmování 

Ne 

19. 6. 

10.00 1. svaté přijímání dětí 

16.00 

MH 
Marešovi 264 HČ Müllerovi 177 Bednářovi 92 

 
 

Mnohokrát děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti,  

modlíte se za nás, za naši farnost.   Děkujeme😉!!! 
 

 

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/

