
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

14. – 21. února  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

14. 2. 

6. neděle 

v mezidobí 

 

Sv. Valentin 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

16.00 

Dolní Čermná – za Oldřicha Havlíčka, 

manželku Bohuslavu, syny Oldřicha 

a Václava a duše v očistci 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– za Martu a Josefa Junkovy a syna Josefa 

Dolní Čermná – za duše v očistci  

Dolní Čermná – za rodinu   

PONDĚLÍ 

15. 2. 

Pondělí 6. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

16. 2. 

Úterý 6. týdne 

v mezidobí   

STŘEDA 

17. 2. 

Popeleční  

středa 

Den přísného postu 

Začíná postní doba. 

Označování věřících 
popelcem 

16.00 

 

17.30 

 

19.00 

 

Dolní Čermná – za sponzory a podporovatele 

naší farnosti 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Faltusovy a Stejskalovy 

Dolní Čermná – za všechny nemocné a duše 

v očistci 

ČTVRTEK 

18. 2. 

Čtvrtek 

 po Popeleční středě 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Mačáta a za rodinu 

Fišarovu   

PÁTEK 

19. 2. 

Pátek 

 po Popeleční středě 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce   

SOBOTA 

20. 2. 

Obě mše svaté 

jsou z 1. neděle 

postní 

16.30 

 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za Růženu a Stanislava 

Moravcovy  

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za živé a zemřelé z rodiny Mannlovy 

a Šťáskovy 

NEDĚLE 

21. 2. 

1. neděle  

postní 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Valentina Kunerta, za živé 

a zemřelé z rodiny 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na poděkování s prosbou 

o Boží pomoc a ochranu 

Dolní Čermná – za naši farnost a za dobré 

prožití postní doby    

Dolní Čermná – volná intence     
 

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
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Sdělení farníkům                              14. února 2021 

 6. neděle v mezidobí 

Denní modlitba církve v tomto týdnu  

Srdečně Vás zvu k následujícím společným modlitbám po mších svatých 

v tomto týdnu: 

• Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30 hodin 

• Večerní chvály – o nedělích po mši svaté v 16 h., ve ST po mši svaté v 17.30, 

dále po mši sv. ve ČT a v PÁ, a v SO po mši svaté v 18 h. 

• Modlitba před spaním (Kompletář) – ve středu po mši svaté v 19 h. 

Děkuji, že se se mnou modlíte v tak hojném počtu. Moc si toho vážím😉!!! 

Rezervační systém na Popeleční středu a na nedělní mše svaté  
V neděli 14. 2. 2021 o půlnoci končí nouzový stav. Jaká budou další 

hygienická opatření v souvislosti s pandemií covid-19 není v tuto chvíli zcela 

jasné. Doufal jsem, že bude možné navýšit počty účastníků, a tak snížit počet 

mší svatých, ale z hradeckého biskupství přišla zpráva, že „vzhledem 

k současné epidemiologické situaci budeme v Královéhradecké diecézi nadále 

dodržovat opatření týkající se církve v rozsahu nařízení vlády, které platilo nyní 

na začátku roku 2021.“ 

Na Popeleční středu plánuji tři mše svaté v 16.00, v 17.30 a v 19.00. 

Přihlašování bude možné v pondělí od 18 hodin.  

Nedělní mše svaté – dá-li Pán, budou opět v sobotu dvě mše svaté z neděle 

a v neděli čtyři mše svaté. Na všechny tyto nedělní mše svaté je nutné se 

přihlašovat přes náš rezervační systém na webu farnosti. 

Přihlašovaní na nedělní mše svaté vypukne opět v úterý od 18 hodin!!! 

Neváhejte, je brzy obsazeno. (Kdo má intenci, ať se ozve paní Martě Marešové 

do úterní 17. hodiny, kolik míst chce rezervovat. U středečních mší svatých 

během pondělka.) 

Ve čtvrtek a v pátek je možno jít na mši svatou bez přihlašování. 

Děkuji za Vaši disciplinovanost, spolupráci a pochopení. 

Děkuji také Martě Marešové za obvolávání, organizaci a její čas, který tomu 

věnuje. 

Volné mešní intence 

Stále jsou volné mešní intence v nadcházejícím období. Své úmysly na mše 

svaté si můžete dávat osobně, emailem nebo telefonicky. 

Nejbližší volné intence – úmysly na mše svaté – jsou tyto: neděle 21. 2. v 16.00, 

pátek 5. 3. v 19 hodin, sobota 6. 3. v 16.30 a neděle 7. 3. v 16.00. 

 



Povolení ke službě podávání Eucharistie 

V úterý přišlo z biskupství oficiální povolení k této službě (na dobu pěti let, tj. 

do 28. února 2026) pro paní MUDr. Zdenu Novotnou.  

Paní Zdena bude touto službou oficiálně pověřena v neděli 14. února při mši 

svaté v 16 hodin. Obřad bude zachycen fotograficky.  

Adorace před postní dobou  

Bývala tady zvykem, tak v tom pokračujeme. V neděli 14. února a v úterý 

16. února bude v našem farním kostele v Dolní Čermné možnost adorace 

Nejsvětější svátosti – v neděli po skončení mše svaté a večerních chval od cca 

17.15 do 20 hodin a v úterý od 14 do 18 hodin. V kostele jsou papíry, kam se 

mohou zájemci o „hlídání“ zapsat – po půl hodinách, vždy dvě osoby.  

Jinak může přijít kdokoliv.  

Popeleční středa a udělování popelce  

Popeleční středa je dnem přísného postu. Tento se den se při mších 

svatých bude udělovat popelec. Kdo se na mši nedostane, může 

znamení popelce přijmout ještě po nedělních mších svatých.  

Svátost smíření ve čtvrtek 18. 2. a v pátek 19. 2. přede mší sv. 

Prosím, hlaste se přes rezervační systém. V případě většího zájmu termíny 

přidám. 

Sv. přijímání pro nemocné koronavirem a ty, kdo jsou v karanténě  

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné. Chodí většinou v neděli kolem 

17., 18. hodiny. V případě zájmu kontaktujte přímo paní doktorku nebo naši 

pastorační asistentku.  

Křížové cesty v naší farnosti 

V postní době se bude konat pobožnost křížové cesty – vždy v pátek přede mší 

svatou (tj. od 18.30) a v neděli před odpolední mší svatou (tj. od 15.30).  

Farní večerníček pro děti v úterý 16. února od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé o mši svaté od 20.15  

Srdečně Vás opět zvu a těším se na Vás alespoň on-line      !  

Počítám s přihlášenými, případní další zájemci se prosím hlaste na email: 

dolnocermenska@farnost.eu 

Postní brožurka královéhradecké diecéze k zakoupení  

Naše diecézní specialitka je k zakoupení v kostele vzadu na stolku za 38 Kč.  

Letošní meditace jsou k tématu výchova. Jako autoři byli osloveni rodiče, 

vychovatelé, učitelé apod.  
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Nefunkční zvon v Dolní Čermné  

Oprava bude stát kolem 10.000 Kč. Jelikož ani za 6 nedělních mší v tomto režimu 

na to nevybereme, prosíme Vás proto o mimořádný příspěvek na tento účel příští 

víkend při mších svatých. Děkujeme! 

Postní duchovní obnova  

Každoroční postní duchovní obnova proběhne v naší farnosti 12. a 13. března. 

Obnovu povede P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D. z Ústí nad Orlicí.  

Postní kapky 

P. Petr Hofírek z farnosti Dolní Němčí z olomoucké arcidiecéze nabízí pastorační 

aktivitu pro období přípravy na Velikonoce. „Postní kapky“ jsou každodenní 

inspirace, které mohou „osvěžit“ duchovní život. Je možné využít WEB, E-MAIL 

a SMS POSTNÍ KAPKY. K dispozici bude i mobilní aplikace.  

Bližší info na:   http://postnikapky.cz/ 
 

 

„Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, 

kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, 

abychom se naučili sebeovládáním 

statečně přemáhat zlo a konat dobro.“ 

Popeleční středa – Vstupní modlitba 
 

Přeji Vám požehnaný čas doby postní 

 a srdečně Vám žehnám 

 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/


PŮST – POSTNÍ DOBA 
 

Postní je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává, že během roku jen s velikým 

vypětím nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme např. 

čas dovolené, kdy konečně můžeme být spolu. V podobném významu se 

odehrává i doba postní. Během roku nám totiž často uniká čas na modlitbu a 

prostor pro Boha.  

Proto již více jak sedmnáct set let církev praktikuje jako přípravu 

na Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy: 

modlitbu, půst a almužnu. 

V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně lidé domnívají. Jde mnohem 

více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní doby jsme 

pozváni hledat více času na Boha.  

Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými 

prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního probuzení, oživení 

naděje a touhy.  
 

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“ 

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého 

společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a 

uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem 

„zdrženlivosti“ a také „újmy“.   

„Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici 

vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány 

jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se 

týká všech křesťanů od 14 let.  

Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří 

nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za 

den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také 

cestou sebeovládání, a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro 

nějaký charitativní účel. (zdroj: pastorace.cz) 

 

Popeleční středa je dnem přísného postu, tj. půstu zdrženlivostí 

i újmou. Přísným postem nejsou vázáni ti, kterým to 

nedovoluje jejich zdravotní stav.  



Postní almužna v naší farnosti 
 

Postní almužna je pastorační akce katolické církve v ČR během doby postní. 

Věřící při ní do malé papírové schránky postupně vkládají obnos přibližně ve 

výši ceny požitku, který si odřekli. Lidé tak mohou to, co si odřekli během postu, 

věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc potřebným.  

Účelem postní doby je jednak větší soustředěnost na duchovní růst, ale také 

větší vnímavost k potřebám ostatních lidí. Půst obnovuje naše duchovní síly a 

umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních.  

Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho zříci ve prospěch druhých: 

například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné 

brouzdání po internetu či sociálních sítích nebo jiné věci, které nejsou pro život 

nezbytně nutné. 

Objednal jsem 200 ks papírových pokladniček, které si můžete vzít.  

Každé dítko (člen rodiny 😉) může mít svou pokladničku a do ní může vhazovat 

peníze pro druhé, když si něco odřekne – myslet tak na druhé.  

Na ekonomické radě jsme se domluvili, že letos podpoříme tyto tři projekty:  

1. Adopci na dálku – v rámci projektu Adopce na dálku podporuje naše farnost 

od roku 2018 ve studiu indickou dívku jménem Cinthiya A. 

Anthony Gowder. 

Roční příspěvek činí 6.500 Kč. Chybí ještě 2.500 Kč. 

2. Hospic Anežky České v Červeném Kostelci  

3. sbírku pro Vašíka Štěpána z Letohradu, který má nemoc motýlích křídel 

– vzácné onemocnění kůže, které v současné době zatím nelze zcela vyléčit. 

Vašík se narodil v lednu roku 2020. Léčba je náročná a nákladná, Vašík 

potřebuje různý zdravotnický materiál, pomůcky a léčebné pobyty, ale ne 

vše hradí pojišťovna. 

 

Na tyto projekty můžete přispívat  

• doma do papírových pokladniček, které na konci postní doby 

donesete do kostela 

• průběžně v kostele do speciálně označené kasičky 

 

Děkujeme      ! 
 


