
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

16. – 23. srpna 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

16. 8. 

20. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za + Oldřicha Kunce  
a celý rod 

Petrovice – za zemřelou rodinu 
Výprachtickou a Záleskou 

Mariánská Hora – za Ladislava Scháněla 
a celou rodinu 

PONDĚLÍ 

17. 8. 
   

ÚTERÝ 

18. 8. 
   

STŘEDA 

19. 8. 
 19.00 Dolní Čermná – za Marii Krpálkovou 

a příbuzné 

ČTVRTEK 

20. 8. 
Památka 

sv. Bernarda 
7.30 Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu 

ve všech potřebách  

PÁTEK 

21. 8. 
Památka  
sv. Pia X. 19.00 Dolní Čermná – za rodinu Beranovu 

SOBOTA 

22. 8. 
Památka Panny 
Marie Královny 

19.00 Petrovice – za rodiče Stejskalovy a Novákovy 
a manžela Vlastimila 

NEDĚLE 

23. 8. 

21. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 
 

9.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za naši farnost, za naše farní 
společenství a za všechny 
obyvatele našich obcí 

Verměřovice – za Macanovy, Němcovy, 
oba rody a duše v očistci   

Mariánská Hora – na úmysl dárce 

 
Modlitba breviáře – denní modlitby církve – po skončení mše svaté: 

▪ ve středu 19. srpna Večerní chvály 

▪ ve čtvrtek 20. srpna Ranní chvály a Modlitba se čtením 

▪ v pátek 21. srpna Večerní chvály 

 

Kontakt: P. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu 

mailto:dolnocermenska@farnost.eu


Sdělení farníkům   16. srpna 2020 – 20. neděle v mezidobí 

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců  

Sbírka se v našich kostelích bude konat příští neděli 23. srpna, v Petrovicích 

v sobotu 22. srpna. Předem děkuji za Vaši štědrost.  

Společná modlitba breviáře – denní modlitby církve 

Moji milí, děkuju, že se se mnou modlíte!!! Rád Vás i v tomto týdnu zvu 

ke společné modlitbě církve (breviáře), kterou se modlí církev na celém světě.      

S celou církví se tak budeme (ve ST, ČT a PÁ) modlit za všechny naše potřeby, 

za naši farnost a všechny obyvatele našich obcí a vyprošovat Boží požehnání 

a pokoj pro celý náš kraj. (Texty budou připravené.) 

Farní výlet v sobotu 19. září  

Drazí, srdečně Vás všechny zvu na náš první společný farní výlet, který jsem 
nazval: Tour de kostel – po stopách našeho nového pana faráře aneb 

sejdeme se v jeskyni 😉. Vyjíždělo by se v 6 hod. ráno a příjezd zpět je 
plánován mezi 20.–21. hod. Navštívíme můj farní kostel ve Mříčné, který jsem 
měl tu čest opravovat a kde bychom měli mši svatou. Projedeme mou rodnou 

vesnicí Peřimov 😉. Nebude chybět oběd, návštěva mariánského poutního 
místa Bozkov v litoměřické diecézi, možnost rozhlédnout se z kostelní věže 
do kraje. Navštívíme Bozkovské dolomitové jeskyně a cestou zpět projedeme 
na Jičínsku místy, kde jsem také působil – Slatiny, Vysoké Veselí, Smidary, 
a prohlédneme si dřevěný kostel v Loučné Hoře. 
Zájemci, prosím, zapisujte se na papír vzadu na stolku. Předběžná cena 
za dopravu 300 Kč, děti a senioři 150 Kč. Vstupné do jeskyní: plné 130 Kč, 
senioři od 65 a studenti do 26 let 100 Kč, děti ve věku od 3 do 15 let 70 Kč, 

děti do 3 let zdarma. Těším se na společný čas s Vámi! 😉 

Farní fotbal tento čtvrtek  

Hledám možnosti, jak se s Vámi setkat a jeden nápad je takovýto: Rád bych Vás 

pozval tento čtvrtek 20. srpna od 17 hodin zahrát si fotbal na hřišti v Petrovicích.  

Jedna důležitá podmínka účasti!!! 

Nikdo se nesmí smát panu faráři, že to neumí! 😉 

Návštěva nemocných a seniorů 

Má-li někdo ze starších nebo nemocných, kteří se nedostanou do kostela, 

zájem o návštěvu kněze, prosím, nahlaste mi kontakt a číslo popisné. Rád vás 

navštívím a v případě zájmu vyzpovídám, přinesu Eucharistii, příp. udělím 

svátost pomazání nemocných. Můžete se přihlásit i pokud nutně nepotřebujete 

kněze; navštíví vás naši farníci-dobrovolníci, popovídají si s Vámi, pomodlí, 

přečtou z Písma svatého, nebo donesou Eucharistii. 

Děkuji za jakoukoliv Vaši službu farnosti, za Vaše modlitby za kněze 

a za naši farnost. 

Přeji Vám krásný letní týden! + 

Web: dolnocermenska.farnost.eu     farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz 

https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

