
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

7. – 14. března  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

8. 3. 

Pondělí 

po 3. neděli postní 
  

ÚTERÝ 

9. 3. 

Úterý 

 po 3. neděli postní   

STŘEDA 

10. 3. 

Středa 

 po 3. neděli postní 

18.00 

 

Dolní Čermná – za rodiče Otýlii a Františka 

Andrlovy, syna Josefa a manželku Miladu   

ČTVRTEK 

11. 3. 

Čtvrtek 

 po 3. neděli postní 

18.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence 

PÁTEK 

12. 3. 

Pátek 

 po 3. neděli postní 

NUTNÁ REZERVACE! 

19.00 

 

Dolní Čermná – na dobrý úmysl 

– za všechny zdravotníky 

SOBOTA 

13. 3. 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

 

Obě večerní  

mše svaté 

jsou ze 4. neděle 

postní 

8.00 

 

 

16.30 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, zvlášť 

za všechny nemocné a ty, kteří se o ně starají 

– za naši vládu 

Dolní Čermná – za Růženu a Stanislava 

Moravcovy  

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na úmysl dárce   

NEDĚLE 

14. 3. 

4. neděle  

postní – 

„radostná“ 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

7.30 

9.00 

 

 

10.30 

16.00 

Dolní Čermná – na dobrý úmysl 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za Jaroslava a Štefanii Vávrovy, 

za mrtvé a živé z jejich rodu 

Dolní Čermná – na úmysl dárce   

Dolní Čermná – za Marii Šemberovou 
 

▪ 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 😉!  



Sdělení farníkům                        6. a 7. března 2021 

 3. neděle postní 

Postní duchovní obnova naší farnosti  

s P. Vladislavem Brokešem z Ústí nad Orlicí  

v pátek 12. a v sobotu 13. března 2021 

Téma: Obraťte se a věřte evangeliu 

Srdečně zvu, i když z důvodu pandemie to letos bude trochu jinak.  

Zastavme se a naslouchejme. 

Pátek 12. března: 

Od 17.30 zpovídání v sakristii kostela, pak 18.30–18.50 zpovídání ve zpovědnici 

18.30  křížová cesta   

19.00  mše svatá, po mši svaté večerní chvály  

Sobota 13. března: 

8.00    mše svatá  

Možnost přijmout svátost smíření 

9.30    1. přednáška 

Adorace, během ní bude o. Vladislav v sakristii k dispozici ke svátosti smíření 

či k rozhovoru  

11.00   2. přednáška  
 

Dotazy a odpovědi – po 2. přednášce bude otec Vladislav odpovídat na Vaše 

dotazy. Můžete mi psát na email, dát papírek s otázkou, či v sobotu v smskách, 

nebo osobně. Otec Vladislav věřím, že odpoví😉. 

Krátká závěrečná adorace a požehnání v cca 12 hodin. 

Vzhledem k situaci a opatřením bude vše, dá-li Pán, technika a technici, 

vysíláno živě😉. 

K účasti na programu v kostele je nutná rezervace. 

V pondělí ve 20 hodin je možné se zapsat jenom jednou – buď na páteční mši 

svatou, sobotní mši svatou nebo na první či druhou sobotní přednášku.  

Bude-li v úterý po 20. hodině ještě něco volného, můžete se zapsat po druhé. 

 

Výroční den zvolení papeže Františka 

V sobotu 13. března uplyne 8 let od zvolení prvního novodobého neevropského 

papeže, prvního jezuitu v papežském úřadu a prvního pontifika nesoucího 

jméno František. Prosím pamatujme na něho ve svých modlitbách. Jsem 

vděčný za jeho lásku, kterou projevuje všem lidem a ukazuje nám našeho 

Dobrého Otce.  



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.) 

Ve středu a ve čtvrtek je možno jít na mši svatou bez přihlašování. 

Díky za Vaši disciplinovanost a spolupráci. 

Sbírka na elektřinu ve farním kostele 

Sbírka při mších svatých o tomto víkendu neděle 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. 

Postní aktivita naší farnosti  

Jako přípravu na obnovu křestního vyznání o velikonoční vigilii si můžete vzít 

třetí kartičku s další otázkou, tentokrát v barvě růžové.    

V neděli končí možnost objednat si velikonoční paškálky 

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

v kostele nebo napište na e-mail naší pastorační asistentce či jí zavolejte, jaký 

paškálek a kolik kusů chcete objednat. 

Postní TAMMÍM – letos na téma BRATRSTVÍ  

Tradičně se tato akce odehrává v kněžském semináři v Praze a nabízí mladým 

mužům (15–30 let) možnost strávit víkend s bohoslovci ve společné modlitbě 

a bratrském společenství přímo v útrobách semináře. Vzhledem k situaci 

připravili bohoslovci letos online program, a to na sobotu 13. března. Hostem 

bude biskup Tomáš Holub, který si připravil přednášku o bratrství. V rámci 

programu bude možné si popovídat s představenými semináře prostřednictvím 

videohovoru.  

Více informací FB nebo webových stránkách Arcibiskupského semináře Praha 

nebo na e-mailu tammim@signaly.cz.   

Modlitby 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! 

  

mailto:tammim@signaly.cz


Sbírka svatopetrský haléř  

Výtěžek této starobylé sbírky, který je určen do rukou Svatého otce, činil v naší 

farnosti 12.078 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost. 

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.  

Oprava zvonu Maria 

Mechanismus zvonu, který byl vybaven elektrickým 

pohonem zvonění, je více jak 40 let starý. Některé 

mechanické části byli za hranicí životnosti, proto 

bylo nutné vyměnit hlavní čep a ložiska závěsu srdce zvonu, vyměnit ovládací 

mechanismus aretace srdce, zhotovit nové táhlo k elektromagnetu včetně 

pouzder a ložisek. Bylo nutné opravit spálenou cívku elektromagnetu 

a poškozenou základnu elektromagnetu. Mechanické práce jsou v tuto chvíli 

dokončeny včetně montáže do zvonu. Za tuto těžkou a dobře a rychle 

provedenou práci děkuji panu Petru Marešovi. Děkuji mu i za instalaci, 

při které mu pomáhal i jeho syn Jan.  

Teď čekáme na opravu elektroinstalace, která by měla proběhnout v příštím týdnu. 

K rozebrání vzadu na stolku 

březnový Poutník, diecézní časopis Adalbert, křesťanský časopis pro dívky IN!, 

časopis nejen!!! pro kluky u oltáře Tarsicius 
 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,  

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,  

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, 

abychom tě chválili za všechno, co nám dáváš,  

a především za to, že nás skrze ukřižovaného Ježíše Krista učíš lásce,  

která nehledá sebe. 

Neboť jestliže se sami sebe zříkáme a z lásky se vydáváme druhým,  

podobáme se tobě. A proto ti děkujeme… 

(3. preface postní) 

 

Přeji Vám požehnaný týden 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/

