
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

28. února – 7. března  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

28. 2. 

2. neděle  

postní 

 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 
 

Sbírka  

Svatopetrský haléř 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

16.00 

Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře 

a rodiče 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– na poděkování za dar života, 

Boží požehnání a ochranu 

Dolní Čermná – za naši farnost  

Dolní Čermná – na úmysl dárce     

PONDĚLÍ 

1. 3. 

Pondělí 

po 2. neděli postní 
  

ÚTERÝ 

2. 3. 

Úterý 

 po 2. neděli postní   

STŘEDA 

3. 3. 

Středa 

 po 2. neděli postní 
18.00 Petrovice – na úmysl dárce 

ČTVRTEK 

4. 3. 

Čtvrtek 

 po 2. neděli postní 

18.00 

 

Verměřovice – za občany Verměřovic 

(Turecka) 

PÁTEK 

5. 3. 

Pátek 

 po 2. neděli postní 

První pátek v měsíci 

19.00 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce     

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

6. 3. 

Obě mše svaté 

jsou ze 3. neděle 

postní 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

16.30 

 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za Bednářovy, Hanusovy 

a Moravcovy  

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za živé a zemřelé z rodiny Mannlovy 

a Šťáskovy  

NEDĚLE 

7. 3. 

3. neděle  

postní 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

Sbírka   

na elektřinu 

ve farním kostele 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za živé i zemřelé farníky 

a za celé naše farní společenství 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na poděkování za Modlitby matek 

Dolní Čermná – za Josefa a Alžbětu Janků 

a dceru 

Dolní Čermná – za Jaroslava Nastoupila, 

manželku Emilii a za všechny živé z rodiny 
 

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

▪ Večerní chvály – o nedělích po mši svaté v 16 hodin  

– ve ST, ČT, PÁ a SO po mši svaté v 18 (19) hodin    

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                        27. a 28. února 2021 

 2. neděle postní 

 

Poděkování 

Děkuji všem za modlitbu, přátelství a konkrétní 

pomoc. Děkuji, že jste a že můžu být s Vámi😉! 
A že můžeme jít společně s Ním a za Ním.  

Zpovídání před prvním pátkem 

Ve středu 3. března bude možnost slavit svátost smíření od 17 hodin v Petrovicích 

v kostele. Na mši svatou od 18 hodin se prosím hlaste paní Janě Vondrové 

732 352 879, bohužel je možná zas jen 10% obsazenost kostela. Děkuji 

za pochopení. 

Ve čtvrtek 4. března bude v Dolní Čermné v kostele zpovídat od 17 do 18 hodin 

P. Pavel Pokorný z Jablonného. Já budu zpovídat od 17 hodin ve Verměřovicích. 

Od 18 hodin bude ve Verměřovicích mše svatá pro 10% obsazenost kostela, 

na kterou se prosím hlaste panu Janu Moravcovi 773 566 433. 

V pátek 5. března budu k dispozici na svátost smíření v sakristii kostela 

v Dolní Čermné od 17.00 do 18.25. (Pak následuje modlitba křížové cesty.) 

Na všechny svátosti smíření u mě se prosím zapisujte v rezervačním systému. 

Pomůžete tak hladšímu průběhu. Děkuji za pochopení a pomoc.  

Rezervační systém na nedělní mše svaté  

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. 

BEZ rezervace NENÍ, bohužel, ÚČAST na nedělních bohoslužbách MOŽNÁ  

– prosíme Vás, abyste toto respektovali. 

Jelikož často nevíme, jak to do poslední chvíle bude, přihlašovaní na nedělní 

mše svaté startuje opět AŽ VE ČTVRTEK VE 20 HODIN!!! Neváhejte, 

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

18. hodiny, kolik míst chce rezervovat.) 

V pátek je možno jít na mši svatou bez přihlašování. 

Díky za Vaši disciplinovanost a spolupráci. 

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. Děkuji paní doktorce za tuto službu. 

 



Sv. přijímání pro celiaky 

Pokud má někdo bezlepkovou dietu, může přijímat Tělo Páně v hostii pro celiaky, 

dejte mi případně prosím vědět. Děkuji. 

Křížové cesty v naší farnosti 

V postní době se budou konat modlitby křížové cesty – vždy v pátek přede mší 

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

Srdečně Vás zveme k účasti! 

Postní aktivita naší farnosti – příprava na obnovu křestního 

vyznání o velikonoční vigilii 

Viz minulé ohlášky. Nyní si můžete vzít druhou kartičku, tentokrát v barvě 

bleděmodré. Z minulého týdne je žlutá.  

Postní almužna v naší farnosti  

Připomínám možnost se zapojit konkrétně v naší farnosti. Bližší informace byli 

v předminulých ohláškách a je to také vyvěšeno na webu naší farnosti. 

Papírové pokladničky je možno si vzít v kostele a jedna označená pokladna je 

v kostele v Čermné určena přímo pro tento účel. Děkujeme za tuto Vaši pomoc 

potřebným.  

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.  

Velikonoční paškálky 

1) z prodejny Angelos v Lanškrouně – menší, 2 cm široké a 19 cm 

vysoké, 25 Kč/ks 

2) z Náchoda od paní, která je sama doma vyrábí a kterou osobně 

znám – větší 4,5 cm široké a 24,5 cm vysoké, s letopočtem, 60 Kč/ks 

Pokud máte o nabízené paškálky zájem, zapište svoji objednávku na list 

v kostele nebo napište na e-mail naší pastorační asistentce, jaký paškálek 

a kolik kusů chcete objednat. 

Sbírka svatopetrský haléř  

Tato sbírka v naší farnosti proběhne o tomto víkendu při mších svatých. Jedná 

se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. Výtěžek sbírky je 

určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb 

církve. 

Sbírka na elektřinu ve farním kostele 

Sbírka příští neděle 6. a 7. března bude na náklady za elektřinu v našem farním 

kostele. Jedná se především o topení, které hojně využíváme. Na zálohách nyní 

platíme 25.000 Kč ročně. Děkujeme za Vaši štědrost, podporu a pomoc. 



Nefunkční zvon v Dolní Čermné  

Oprava bude stát kolem 10.000 Kč. Děkujeme za Vaše příspěvky na účet nebo 

osobně. Jste úžasní, štědří, obětaví. Zdá se, že se potřebné peníze vybraly. 

Skláním se před Vámi a upřímně Vám děkuji!!! 

Farní večerníček pro děti v úterý 2. března od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé 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  

S dospělými jsme skončili čtení, povídání a vzdělávání o mši svaté a začneme 

čtení o svátosti smíření: „Sloužit lidem ve zpovědnici je krásná část kněžské 

služby. Člověk při ní zažije nejedno úžasné Boží působení. 

Hříchy mají všichni lidé, ale odpouštějícího Boha znají jen křesťané. A toto 

poznání je nesmírným darem, který přeji každému v co nejvyšší míře. Proto 

nechci ani tak zdůvodňovat, jak je tato svátost potřebná, ani nakolik a kdy je 

povinná, ale chtěl bych ukázat, jak je skvělá. Pevně doufám, že díky jejímu 

slavení ve víře bude odpouštějící a uzdravující Bůh víc a víc zářit v našich 

životech a my mu budeme stále více důvěřovat.“ 

Březnový Poutník 

Právě vyšlo další číslo našeho farního časopisu. Ať Vám přinese radost, 

pospolitost a poučení. Děkuji všem, kdo se na vydávání časopisu podílejí. 

 

 

 

„Bože, ty k nám mluvíš skrze svého  

milovaného Syna a přikazuješ nám,  

abychom ho poslouchali; živ nás tedy 

svým slovem a očišťuj naše nitro,  

abychom se mohli radovat z patření  

na tvou slávu.“  

Vstupní modlitba, 2. neděle postní 
 

 

 

 

Ať na Vás sestoupí hojné požehnání a Vaše naděje roste       

Srdečně Vám žehnám 

Váš otec Jan       + 

 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky.   
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