
POŘAD BOHOSLUŽEB 

28. srpna – 4. září  

 2022 

 

  

  

 

 

NEDĚLE 

28. 8. 

22. neděle 

v mezidobí 

 
Žehnání školákům, 

studentům, učitelům… 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Oldřicha a Marii 

Dostálovy 

Verměřovice – za Josefa Ryšavého, 

Františka Havla a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

29. 8. 

Památka Umučení 

sv. Jana Křtitele 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodiče Macháčkovy 

a zemřelé sourozence 

ÚTERÝ 

30. 8. 

Úterý 22. týdne 

v mezidobí  
 snoubenci 

STŘEDA 

31. 8. 

Středa 22. týdne 

v mezidobí  

19.00 

 

 

Petrovice – na poděkování za ochranu 

o prázdninách a prosba o zdraví a 

požehnání do dalšího školního roku  

ČTVRTEK 

1. 9. 

Čtvrtek 22. týdne 

v mezidobí 

15.00 

 

 

19.00 

 

Verměřovice – zádušní mše svatá za Lidmilu 

Junkovou (109 let), poté uložení 

do hrobu na místním hřbitově 

Verměřovice – za Marii Čadovou a celou 

rodinu 

PÁTEK 

2. 9. 

Pátek 22. týdne 

v mezidobí  

První pátek v měsíci 

19.00 Dolní Čermná – za živé a zemřelé farníky 

SOBOTA 

3. 9. 

Při mši svaté 

svátost pomazání 

nemocných 

 

19.00 

 

Svatební obřad v Dlouhé Třebové 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Oldřicha Rybku  

NEDĚLE 

4. 9. 

23. neděle 

v mezidobí 

Při dopoledních 
mších svatých 

svátost pomazání 
nemocných 

8.30 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za dar 80 let života 

Petrovice – za Marii a Josefa Junkovy 

a Marii a Václava Vondrovy 

Mariánská Hora – za Emila Šilara, manželku 

a sestru Ludmilu 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – v PO, ve ST, ve ČT, v PÁ, v SO a v NE 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 

4. – 11. září  

 2022 

 

   
 

 

NEDĚLE 

4. 9. 

23. neděle 

v mezidobí 

Při dopoledních 

mších svatých 

svátost pomazání 

nemocných 

8.30 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za dar 80 let života 

Petrovice – za Marii a Josefa Junkovy 

a Marii a Václava Vondrovy 

Mariánská Hora – za Emila Šilara, manželku 

a sestru Ludmilu 

PONDĚLÍ 

5. 9. 

Sv. Terezie z Kalkaty 

(Matka Tereza) 
  

ÚTERÝ 

6. 9. 

Úterý 23. týdne 

v mezidobí  
  

STŘEDA 

7. 9. 

Středa 23. týdne 

v mezidobí  
10.00 Dolní Čermná – za P. Josefa Mazuru 

ČTVRTEK 

8. 9. 
Svátek Narození 

Panny Marie 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

PÁTEK 

9. 9. 
Pátek 23. týdne 

v mezidobí  

19.00 

 

Dolní Čermná – za Hanu Dvořákovou 

a manžela 

SOBOTA 

10. 9. 

Poutní vigilie 

(v režii mládeže) 

19.00 

 

20.00 

 

21.30 

Mariánská Hora – s nedělní platností   

• na poděkování za uzdravení s prosbou 

o další požehnání   

• Modlitba křížové cesty venku (po ní 

občerstvení)  

• adorace v kostele + zpěv mládeže (do cca 

22.15) 

NEDĚLE 

11. 9. 

Na Mariánské 

Hoře slavíme 

poutní slavnost 

Narození  

Panny Marie 

7.30 

 

10.00 

 

16.00 

 

Mariánská Hora (poutní kostel) 

– za Vojtěcha a Hanu Formánkovy 

Mariánská Hora (areál křížové cesty)  

– za farnost v Dolní Čermné a za poutníky 

Mariánská Hora (areál křížové cesty)  

– za živé a zemřelé členy živého růžence 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Modlitba se čtením – ve ST po mši svaté 

▪ Večerní chvály – ve ČT a v PÁ po mši svaté 
 

  



Sdělení farníkům         28. srpna a 4. září 2022  

22. a 23. neděle v mezidobí  

Žehnání školákům, studentům, učitelům, vychovatelům 

a rodičům, a žehnání školních potřeb  

Na závěr nedělních mší svatých 27. a 28. 8. požehnání školákům, 

studentům, učitelům, vychovatelům a rodičům, a žehnání 

školních potřeb. Můžete si přinést své tašky, penály a umístit je 

vpředu v kostele – buď před oltář nebo u bočního oltáře; a na závěr 

mše svaté Vám je rád požehnám, nejradši ale požehnám Vám😉!  

Modlitba Cesty světla u kapličky v Hůře v neděli 28. 8.  

Srdečně Vás zvu se poprvé společně tuto krásnou modlitbu 

pomodlit v neděli 28. srpna v 17 hodin u kapličky. Srdečně zvu 

i všechny školáky a studenty, aby si vyprosili světlo na nový školní 

a akademický rok😉! 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 31. srpna od 18 hodin do 19 hodin bude v kostele v DČ 

v nové zpovědní místnosti zpovídat nový duchovní správce 

letohradské farnosti P. Karel Dvořák – bez zapisování 

do rezervačního systému.  

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 31. srpna od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 1. září od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 2. září 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. 

Světový den modliteb za péči o stvoření 

1. září je Světovým dnem modliteb za péči o stvoření. Římskokatolická církev 

se přidala ke slavení tohoto dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky 

papeže Františka Laudato Si – Buď pochválen – Encyklika o péči o společný život. 

 



Generální úklid před poutí na Mariánské Hoře ZRUŠEN  

Úklid se z technických důvodů ruší – Pecháčkovi v plánovanou 

sobotu nemohou. Ale prý jich je hodně, tak to zvládnou sami     . 

Děkujeme jim i Vám, kdo jste se na úklid chystali. + 

Společné udílení svátosti pomazání nemocných 

V sobotu 3. 9. a v neděli 4. 9. bude udělováno při mších 

svatých svátost pomazání nemocných. Prosím zájemce, ať se 

napíší na připravené papírky a ty dají mně nebo do sakristie. 

Děkuji za spolupráci. Prosím také o využití svátosti smíření. 

První neděle v měsíci (4. 9.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si při dopoledních mších 

svatých na bohoslužbu slova vezme děti Anička Motlová, která 

pro ně připraví katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více 

vjemů a informací. 

Požehnání nové zpovědní místnosti na Mariánské Hoře 

V neděli 4. září na konci mše svaté požehnáme novou zpovědní místnost 

na Mariánské Hoře. Jedná se o pěkný prostor, kde budete mít více soukromí 

k této svátosti a kde byste se měli cítit dobře. 

Tichá adorace za mír na Ukrajině  

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské 

konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily 

tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má 

konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.  

V naší farnosti se k této výzvě připojíme adorací ve farním kostele v Dolní 

Čermné od 16.00 do 19.00. Prosím, kdo můžete, zapište se na papír v kostele 

nebo do rezervačního systému. Když bude zájem větší, můžeme mít adoraci celý 

den apod.   

Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým 

válka přinesla utrpení, a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl 

opět zavládnout mír. 

Nové fotky na webu 

V naší fotogalerii nově naleznete: 

• Nedělní promluva pro děti (21. 8. 2022) 

• Odvoz kříže z Dolní Čermné na opravu (25. 7. 2022) 

• Mše pro verměřovické skauty – Zábřeh na Moravě (17. 7. 2022) 

Mám radost, že mnoho krásných chvil si můžeme takto připomínat. Frčíme dál     ! 

  



Pouť na Mariánské Hoře 

V neděli 11. září budeme slavit poutní slavnost na Mariánské Hoře.  

Jsme zváni i v předvečer, v sobotu slavit vigilii – viz rozpis v pořadu bohoslužeb. 

Mše svaté budou v 7.30, 10.00 a 16.00 hodin. Mši svatou v 7.30 

bude sloužit Mons. Pavel Boukal z Hradce Králové, v 10.00 hodin 

bude celebrovat brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul a v 16.00 

náš rodák P. Jan Kunert, který nyní působí v Hronově u Náchoda.  

Svátost smíření je možno přijmout od 8.30 v nové zpovědní místnosti v kostele 

na Mariánské Hoře (P. Pavel Boukal) a od 15.00 (P. Jan Lukeš) 

Všichni jste srdečně zváni. 

Pro ministranty: Ti, kdo budou ministrovat na mši s panem biskupem 

v 10 hodin, se sejdou na nácvik už v 8.30 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 odvezeno 

hromadně. Kdo si chce na MH přemístit oblečení sám, tak může      .  

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

děkuji za Vaše modlitby za dobrý průběh a příznivé počasí. 

Sbírky při mších svatých budou použity na režii poutě (podium, toalety, 

květiny, apod. a na novou zpovědní místnost v kostele na MH) 

Doprava autobusem na mši svatou v 10 hodin. 

Autobus vyjede v 9.00 z Verměřovic (od vlakového nádraží), pojede 

přes všechny autobusové zastávky, přes točnu Petrovice a Dolní 

a Horní Čermnou na Mariánskou Horu. Příspěvky na dopravu dejte 

prosím v autobuse paní Ing. Miladě Marešové. Děkujeme. 

Příp. zájemci o dopravu na jiné mše, domluvte se prosíme mezi sebou – jistě se 

v autech najde nějaké volné místo. Nebojte se. I tímto vytváříme farní rodinu. 

Příp. jestli se stydíte nebo nevíte na koho se obrátit, ozvěte se mně a zeptáme 

se v kostele. 

 

Prosba z Domova u studánky 

Milí farníci, již několik týdnů jsou v Dolní Čermné klienti z Domova u studánky 

v bývalé Lesní bráně. Několik klientů bylo zvyklých chodit na mši svatou, ale 

nemají dost zaměstnanců jak se dostat, anebo je to pro nevěřící zaměstnance 

náročné jít mezi nás. Obracejí se na nás farníky s prosbou, jestli by nebyl někdo 

ochotný někoho doprovodit alespoň občas. Chodí maximálně 6 žen. Kdo by měl 

zájem, hlaste se prosím u sociální pracovnice, paní Štěpánky Majerové (po-pá) 

736 269 368, kde byste se domluvili více. Mně můžete dát taky vědět jestli se 

někdo zapojil;). Děkuji.  

 



Farní výlet  

V sobotu 17. září se, dá-li Pán, vydáme na farní výlet. Se všemi 

přihlášenými počítáme. 

Nyní prosím se napište do seznamů, do sloupce oběd jestli 

máte zájem, abychom sháněli oběd – napište A, N – znamená, že nemáte zájem 

a máme cca 1,5 h času navíc. Program pouti by měl být k dispozici příští týden.   

 

Obrázky čermenského kostela k rozebrání + Koledníček  

Další „poklad“ z půdy fary – namalovaný kostel – kopie obrazu rozměr asi A2, 

dva pohledy, vždy cca 30 ks. Autorem je nějaký pan Vladimír Pecháček. Můžete 

si vzít na stolcích v kostele v DČ.  

Také je možno si vzít Koledníček – malý sešitek – sbírka vánočních koled z roku 

1945. 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 28. 8.  8.30 Macháčkovi 180 HČ  Svobodovi 377  Macháčkovi 411  

Ne 4. 9.  

8.30 Macháčkovi ml. 60  pí. Havlíčková 341  Kotovi 267 

16.00 

MH 
Bláhovi 457  Severinovi 342  Jurenkovi 160 

Čt 8. 9. 19.00 Vašíčkovi 349   Vávrovi 264 

Ne 11. 9. Pouť na Mariánské Hoře 

Ne 18. 9. 8.30 Klekarovi 292 Židkovi 65 p. Filáček 332 

Ne 25. 9. 8.30 pí. Kunertová 300 Macháčkovi 55 Karasovi 242 

St 28. 9. 9.00 Svobodovi 252 Hejlovi 232 Marešovi 172 

Ne 2. 10. 

8.30 Šebrlovi 415 Němečkovi 170 Müllerovi 177 

16.00 

MH 
Marešovi 409 Pecháčkovi MH Zpěvákovi 195 

 

 
 

 

Požehnaný vstup do nového školního roku! 

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/


Rozvrh výuky náboženství  

ve školním roce 2022/2023 

Ještě není definitivní, domlouvá se.  

 

V Dolní Čermné začíná výuka v týdnu od 3. října 2022. 
 

Základní škola Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

1. a 2. pátek Po obědě Mgr. Marta Okrouhlická 

4. středa 11.20 – 12.05 Mgr. Jan Šebrle 

5. středa 12.30 – 13.15 Mgr. Jan Šebrle  

 

Fara Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

3. středa 12.00 – 12.45 P. Mgr. Jan Lukeš 

6. a 7. úterý 15.00 – 15.45 Ing. Jitka Macháčková 

8. a 9. čtvrtek dle domluvy paní Anna Motlová 

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 
 

Základní škola Verměřovice  

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

mladší děti   Mgr. Beáta Dombajová 

starší děti (příprava na 

první svátost smíření 

a první svaté přijímání) 

  P. Mgr. Jan Lukeš 

 
 
 

 

Děkuji tolika ochotným spolupracovníkům ve výuce náboženství!!! 

Přeji Vám krásný vstup do školního září.  

Hodně sil, zdraví a trpělivosti! + 

 


