
POŘAD BOHOSLUŽEB 

5. – 12. června  

 2022 

  
 

 

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 

PONDĚLÍ 

6. 6. 

Památka Panny Marie, 

Matky církve 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodiče Majtanovy, rodinu 

a duše v očistci 

ÚTERÝ 

7. 6. 

Úterý 10. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

8. 6. 

Středa 10. týdne 

v mezidobí 
  

ČTVRTEK 

9. 6. 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného 

kněze 

10.00 

 

Dolní Čermná – za Ludmilu Maixnerovou, 

manžela a syna 

PÁTEK 

10. 6. 

Pátek 10. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Antonína Faltuse, 

manželku a živé a zemřelé z rodiny 

SOBOTA 

11. 6. 
 

19.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Jana a Antonii Sklenářovy 

a Pavla Sklenáře 

NEDĚLE 

12. 6. 

SLAVNOST 

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

10.00 

 

 

18.00 

 

 

DOLNÍ ČERMNÁ – BIŘMOVÁNÍ 

– za biřmovance a celé naše farní 

společenství 

JAKUBOVICE – POUŤ 

– za Karla Mačáta, otce i syna 

a rodinu Andělovu 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně zvu 😉! 

▪ Večerní chvály – v PO, v PÁ a v SO po mši svaté   

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 
 

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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

12. – 19. června  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

12. 6. 

SLAVNOST 

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

10.00 

 

 

18.00 

 

 

DOLNÍ ČERMNÁ – BIŘMOVÁNÍ 

– za biřmovance a celé naše farní 

společenství 

JAKUBOVICE – POUŤ 

– za Karla Mačáta, otce i syna 

a rodinu Andělovu 

PONDĚLÍ 

13. 6. 

Sv. Antonína  

z Padovy 

18.00 

 

Jakubovice – za P. Josefa Mazuru 

a za všechny obyvatele Jakubovic 

ÚTERÝ 

14. 6. 

Úterý 11. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

15. 6. 

Středa 11. týdne 

v mezidobí 
  

ČTVRTEK 

16. 6. 

Čtvrtek 11. týdne 

v mezidobí 

10.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Macháčka 

a manželku Marii 

PÁTEK 

17. 6. 
Pátek 11. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Růženu 

Maříkovy a celý rod   

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

18. 6. 
 

19.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Karla Marka, dceru a rodiče 

NEDĚLE 

19. 6. 

SLAVNOST TĚLA 

A KRVE PÁNĚ 

10.00 

 

 

 

16.00 

 

 

 

DOLNÍ ČERMNÁ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

– za děti, které dnes poprvé přijmou Pána 

Ježíše v eucharistii a za jejich rodiny 

a za naši farní rodinu   

MARIÁNSKÁ HORA – PO MŠI SVATÉ 

EUCHARISTICKÝ PRŮVOD  

– za P. Jana Gabriela Součka a sestru 

Danu Andreu Hájkovou   

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně zvu 😉! 

▪ Večerní chvály – v PO, v PÁ a v SO po mši svaté 

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 
▪   

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


 Sdělení farníkům          5. a 12. června 2022   

  Slavnost Seslání Ducha Svatého 

Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

Dnes 5. 6. si připomínáme, jak 10 dní po Kristově 

nanebevstoupení (50. den po Velikonocích) sestoupil 

na ustrašené apoštoly Duch Svatý a oni pak dostali 

sílu vyjít mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo 

poselství o Boží lásce.  

Prosme o dary Ducha Svatého i pro naše životy a pro naše rozhodování.  

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. 

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi   

Sbírka dnešní neděle 5. června bude na tento účel.     

Farní odpoledne 

Děkuji Vám všem co jste přišli, Díky Vám všem kdo jste jakkoliv pomáhali, aby 

se setkání mohlo uskutečnit, podělili se o Vaše dobroty, díky také za fotky, které 

jsou na webu z tohoto našeho společného setkání. A díky Pánu Bohu, že nás 

má rád a žehná nám      + 

Dveřní sbírka na pronásledované křesťany 

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

křesťanům, vynesla 3.691 Kč.  

Fotbal nebo florbal  

Za příznivého počasí, by byl první farní fotbalový výkop ve čtvrtek 

9. června od 18 hodin a tentokrát bychom vozkoušeli 

verměřovické hřiště. Mohu Vás odvézt, ozvěte se příp.  

V případě nepříznivého počasí v Orlovně v DČ florbal. To samé pak ve čtvrtek 

16. června, dá-li Pán.  

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého 

Děkuji všem, kdo jste přišli modlit se, pomáhat. Díky za společenství😉!  

 

 



Setkání PRF – příprava poutě na Mariánské Hoře 

V úterý 7. června se uskuteční na faře od 18 hodin setkání pastorační rady 

farnosti ohledně poutě na Mariánské Hoře. Děkujeme předem všem, kteří 

s touto náročnou akcí pomohou.  

Nový brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul potvrdil svoji účast na mši svaté 

v 10 hodin. 

Biřmování  

V neděli 12. 6. na slavnost Nejsvětější Trojice při mši svaté v 10 hodin 

přijme 24 mladých lidí svátost křesťanské dospělosti – biřmování. 

Modleme se za tuto velkou slavnost pro naši farnost.  

Nácvik a domluva biřmovanců proběhne v sobotu 11. 6. od 8 hodin v kostele 

v Dolní Čermné. 

Svátost smíření mohou biřmovanci přijmout v pátek odpoledne a v sobotu 

dopoledne. 

Nácvik ministrantů na slavnost biřmování bude v neděli 12. 6. již 

v 8.00 – moc prosím ministranty, aby přišli. Mnohokrát děkuju!!! 

Místa v kostele budou rezervována pro biřmovance a jejich kmotry. Zbytek jak 

si kdo sedne a stoupne😉. Děkuji za pochopení. 

Těšme se a modleme se!  

Ať vichr Ducha svatého zasáhne i nás😉! Ať tito mladí vytrvají na cestě víry. 

Pouť v Jakubovicích  

V neděli 12. 6. budeme také slavit poutní slavnost v Jakubovicích. 

Protože je biřmování, tak mše sv. bude až večer v 18 hodin. Při ní bude 

udělena služba akolyty panu Václavu Macanovi z Jakubovic.  

Srdečně Vás také zvu na poutní mši svatou do Jakubovic i v den památky 

sv. Antonína, tedy o den později, v pondělí 13. června také od 18 hodin. 

Sv. Antoníne, přimlouvej se, prosím, za naši farnost      ! 

Společenství mládeže na faře 

V pátek 17. 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.  

První svátost smíření dětí  

Se uskuteční v sobotu 18. června od 9 hodin v kostele Dolní Čermné.  

Prosím, aby při této jejich životní slavnosti byli přítomni i rodiče. Následně bude 

nácvik na nedělní slavnost.  

  



První svaté přijímání dětí  

V neděli 19. června při mši svaté v 10 hodin přijme 8 našich dětí poprvé 

Pána Ježíše v Eucharistii.  

Provázejme svou modlitbou tyto děti a jejich rodiče a rodiny. Děkuji.    

Eucharistický průvod na Mariánské Hoře    

V neděli 19. června od 16 hodin budeme na Mariánské Hoře slavit slavnost Těla 

a krve Páně. Po mši svaté bude průvod s Nejsvětější svátostí oltářní z kostela 

v areálu křížové cesty. Prosíme děvčata, aby přišla v bílých šatech jako družičky 

a přinesla si drobné kvítky do průvodu. Maminky prosíme o doprovod družiček 

(zvláště těch nejmenších). 

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 informací a přihlašování na celostatnisetkanimladeze.cz.  Kdo má zájem, 

dejte prosím vědět i Terezce Vávrové, ať máme přehled. Zatím to vypadá, že 

z naší farnosti jede neuvěřitelných 16 mladých      !!! Bohu díky! Ať se setkají 

s živým Kristem, s živou církví… 

Farní výlet  

Děkuji všem, kdo se zapsali. Už jsem myslel, že budeme muset začít vymýšlet 

něco nového a blíž, ale naštěstí už nás je 41. Příští rok dáme tedy něco malého…  

Omlouvám se, že jsem se spletl. Říkal jsem si, že je třeba podchytit mladé, 

rodiny s dětmi, že jich tady máme tolik, tak je potřeba udělat něco pro ně, ale 

o iQLandii není zas tak velký zájem – 13 zájemců a 27 lidí projevilo zájem 

o okruh po kostelech.  

Bude to krásný den. Budeme rádi, když se přidáte, doplníte autobus      ! 

Nové číslo farního časopisu Poutník   

Dá-li Pán, 10. června vyjde nový Poutník. Zkoušíme zvýšit počet výtisků 

na 250 ks a jeden kus vyjde hned o 4 Kč levněji na 18,30 Kč.  

Můžete se těšit na: rozhovor s o. Pavlem Seidlem, na vzpomínku na kostelníka 

Josefa Appla a paní Marii Marešovou, spousta článků ze života naší farnosti, 

které nám mohou sloužit i jako taková kronika, památka, vzpomínka a 

na pěkné fotografie.  

Možnost dát si na mši svatou  

Intence – úmysly na mše svaté, které si můžete dát jsou volné od pondělí 

4. července. Nejlépe osobně, e-mailem, telefonicky. 

  



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, 

nebo stáhněte na webu na hlavní stránce, v IKF poště 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 32 odevzdaných přihlášek!!! 😉 

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😉.  
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Pá 24. 6. 19.00 Macháčkovi 55 Motlovi 11 Marešovi 408 

Ne 26. 6. 8.00 pí. Kunertová 300 p. Filáček 332 Maříkovi Kunčice 

Ne 

3. 7. 

9.00 Severinovi 342 Macháčkovi 411 Pecháčkovi 330 

16.00 

MH 
Macháčkovi st. 60 Kotovi 267 Vašíčkovi 349 

 

Mnohokrát děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti,  

modlíte se za nás, za naši farnost.  

Děkujeme😉!!! 

 

„Bože, očisti naše srdce a dej, ať se v nás rozhoří veliká touha po Tobě,  

aby světlo tohoto plamene bylo pro nás předzvěstí slávy,  

kterou jsi připravil těm, kdo tě milují.“  

(ze svatodušní vigilie – žehnání ohně) 
 

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/

