
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

14. – 21. března  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

15. 3. 

Pondělí 

po 4. neděli postní 
  

ÚTERÝ 

16. 3. 

Úterý 

 po 4. neděli postní   

STŘEDA 

17. 3. 

Středa 

 po 4. neděli postní 

Sv. Patrika, biskupa 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Růženu a Oldřicha 

Pecháčkovy, syna a snachu  

ČTVRTEK 

18. 3. 

Čtvrtek 

 po 4. neděli postní 

7.30 

 

 Dolní Čermná – za Miroslava Pecháčka a 

jeho manželku Vlastu a rodiče z obojí strany 

PÁTEK 

19. 3. 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence 

Panny Marie  

– doporučený svátek 

16.00 

17.30 

19.00 

 

Dolní Čermná – za dar uzdravení 

Dolní Čermná – za Josefa Mareše  

Dolní Čermná – za rodinu Maříkovu 

Na všechny tři mše svaté je NUTNÁ REZERVACE!!! 

SOBOTA 

20. 3. 

Mše svatá je  

z 5. neděle postní 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

18.00 

 

 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za rodiče Stejskalovy, Novákovy 

a manžela Vlastimila 

NEDĚLE 

21. 3. 

5. neděle  

postní  

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Bohuslava Pecháčka, 

manželku Anežku a syna Vladimíra 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na úmysl dárce   

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a abychom dobře 

zvládli projít současnou situací 

Dolní Čermná – za Jiřího Vyhnálka a rodinu 
 

 

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  
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Sdělení farníkům                       13. a 14. března 2021 

 4. neděle postní 

Poděkování  
Děkuji Vám všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. S úžasem hledím 

a všímám si kolik Vás je. Je krásné vidět a všímat si těch někdy i maličkostí, 

které dohromady vytvářejí krásnou mozaiku. Jsem za Vás moc vděčný a jsem 

moc šťastný, že můžu jít s Vámi a mezi Vámi různými cestami do Božího 

království a moc se modlím a přeji si, abychom tam všichni došli😉 a aby nám 

bylo teď a tady spolu dobře😉! 

Slavnost sv. Josefa – přihlašování na mše svaté 

V pátek slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to slavnost, 

kterou nám církev doporučuje slavit na mši svaté. Srdečně Vás zvu k účasti. 

Zatím jsou vypsány dvě mše svaté v 17.30 a v 19.00. (V 19.00 bude 

s doprovodem mládeže.) Zapisujte se prosím na mše svaté v našem 

rezervačním systému v pondělí od 20.00. Bude-li větší zájem, vypíšu ještě 

mši svatou v 16.00.  

Rezervační systém na nedělní mše svaté  

Nedělní mše svaté – jelikož v sobotu odpoledne zpovídám v Jablonném 

nad Orlicí, sobotní mše svatá v 16.30 nebude!!! Na všechny nedělní mše 

svaté (sobota a neděle) 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. 

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. 

Modlitba breviáře  

Moji milí, děkuji, že se se mnou modlíte modlitbu breviáře, denní modlitbu církve. 

Moc si toho vážím. Tento týden Vás zvu:  

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

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

– ve ST a SO po mši svaté v 18 hodin,  

– v PÁ po mši svaté v 17.30 

▪ Kompletář – modlitba před spaním – v PÁ po mši svaté v 19 hodin 

Postní aktivita naší farnosti  

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

čtvrtou kartičku s další otázkou, tentokrát v barvě zelené.    



Sbírka na elektřinu ve farním kostele 

Sbírka minulé neděle na náklady za elektřinu v našem farním kostele činila 

12.568 Kč. Mimo tuto sbírku jsme dostali později ještě dalších 2.500 Kč. 

Děkujeme za Vaši štědrost, podporu a pomoc.  

Příští sbírka na elektřinu v našich kostelech bude 10. a 11. dubna.  

Na zálohy na elektřinu ve farním kostele nám zbývá vybrat ještě cca 10.000 Kč. 

Ve Verměřovicích a Petrovicích jsou zálohy 600 Kč za měsíc, což činí 14.400 

Kč za rok, na Mariánské Hoře jsou zálohy 300 Kč za měsíc, což je 3.600 Kč 

za rok. Celkem tedy potřebujeme vybrat ještě 28.000 Kč na elektřinu v našich 

kostelech. Děkujeme!!! 

Víte, že se tady stále postupně se vším seznamuji. Tak jsem byl upozorněn, že 

někdo pustil jeden jistič na našem kostele, a tak asi celou zimu (vždy celou 

noc) svítilo jedno pouliční světlo tady u schodů a nemuselo… prostě jedině 

společně můžeme něco dokázat…  Potřebujeme se navzájem. 

Radostná neděle – Laetare 

Označení dnešní neděle je odvozeno od mešní antifony Laetare 

Ierusalem – Raduj se, Jeruzaléme. Liturgické texty jsou prolnuty 

nadějí na spásu a povzbuzují k radosti. 

Tuto neděli papež tradičně světí zlatou růži, kterou uděluje jako 

zvláštní vyznamenání osobnostem, chrámům, městům či vládám. 

V současné době papežové růži udělují spíše vzácně a prakticky 

výhradně místům, nikoliv lidem.  

V roce 1985 udělil vyznamenání Zlaté růže papež Jan Pavel II. 

velehradské bazilice.    

Farní večerníček pro děti v úterý 16. 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 dětmi čteme Bibli, s dospělými jsme začali čtení, povídání a vzdělávání 

o svátosti smíření. 

Podávání sv. přijímání na ruku – pravidla 

Tělo Páně v eucharistii máme ve velké úctě a jako velký dar. Proto prosím, kdo 

chce přijímat na ruku, tak připomínám pravidlo, ať dá pravou ruku (je-li 

pravák), levou ruku (je-li levák), pod druhou ruku, a tak vytvoří trůn pro Krále, 

pro našeho Pána. Pak je-li pravák, tak pravou rukou vloží Tělo Kristovo do úst 

(je-li levák levou). Prosím vyvarujte se přehazování eucharistie z ruky do ruky. 

Na rukavici přijímání nepodávám. Děkuji za pochopení. 

Pastorační rada farnosti ON-LINE 

Se sejde ve čtvrtek v 18 hodin, tentokrát vzhledem ke „kovidové situaci“ on-line. 
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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! Tento pátek 19. 3. se ale (vzhledem k počtu 

mší) společná pobožnost křížové cesty nekoná.  

První sv. přijímaní – nástěnky, svíčky 

Děkuji Aničce Motlové za krásnou nástěnku, kterou vytvořila na faře a také za 

tabla do všech našich kostelů, kde u fotky našich 8 kandidátů a 2 kandidátek 

je vždy uveden i datum a místo jejich křtu. Doufáme, že už co nejdříve uvidíte 

také video představení našich dětí na internetu. Zároveň prosím, když bude 

někdo z těchto deseti dětí na mši svaté, tak ať přinese v obětním průvodu svoji 

svíčku na oltář. Kéž oltář svítí často vašimi svíčkami…. Kéž jste často na mši 

svaté a kéž je i díky vám zde mezi námi více světla a ve vašich rodinách ať jste 

světlem😉.  

Zpovídání na Květnou neděli 28. 3. a v pondělí 29. 3.  

Na Květnou neděli 28. března bude možnost přijmout předvelikonoční svátost 

smíření v našem farním kostele od 17.30 do 20.00 hod. Spolu se mnou bude 

zpovídat P. Pavel Pokorný z Jablonného a P. Pavol Sandánus z Nekoře. 

Na pondělí 29. 3. se jako zpovědník nabídl dokonce náš generální vikář Mons. 

Jan Paseka. Už teď se k němu můžete zapisovat do rezervačního systému, 

abych věděl, jestli vůbec má smysl, aby jezdil… když žiji v tak svaté farnosti😉. 

Zvon Maria už zvoní 

Konečně jsme se dočkali. Děkuji všem, kteří se o to přičinili.  

Kéž nás zvon Maria zve ke slavení mše svaté, kéž nás zve k modlitbě a 

k pozvednutí mysli k našemu dobrému Pánu. 

 

„Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost  

a budete nasyceni ze zdroje útěchy.“ 

(ze vstupní antifony 4. neděle postní) 

 

Přeji Vám požehnaný týden, prožitý v radosti dětí 

Božích a srdečně Vám žehnám 

Váš otec Jan       + 

 
Papež František navštívil ve dnech 5.–8.3. Irák.  

Druhý den své návštěvy zahájil setkáním 
s významným šíitským duchovním Alím Sistáním.  

(Bublina je vtip, o tom se asi nebavili😉.) 


