
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

18. – 25. dubna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

STŘEDA 

21. 4. 
 

19.00 

 

Dolní Čermná – za pomoc v nemoci a posilu 

pro celou rodinu 

ČTVRTEK 

22. 4. 
 

11.00 

 

19.00 

 

Dolní Čermná – mše svatá pro výpravu 

z Hospice z Č. Kostelce – může přijít kdokoliv 

Dolní Čermná – za Ladislava Vacka, bratra 

a rodiče z obojí strany 

PÁTEK 

23. 4. 

Svátek sv. Vojtěcha, 

biskupa a 

mučedníka 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Vincence a Marii 

Junkovy, dceru, zetě a duše v očistci 

SOBOTA 

24. 4. 

V pondělí 19.4. tragicky zemřel  

pan Karel Mačát z Dolní Čermné č. p. 47 ve věku 61 let.  

Rozloučení bude v našem kostele sv. Jiří tuto sobotu od 15 hodin,  

ale kvůli koronavirovým omezením POUZE PRO RODINU.  

Děkujeme za pochopení. 

Pokud se chcete soukromě rozloučit,  

položit květinu a kondolovat pozůstalým,  

můžete tak učinit v kostele od 14.30 do 14.55 hodin. 

Mše svatá ze 

4. neděle velikonoční 

Sv. Jiří, patron 

farního kostela 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

19.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za Martu a Antonína 

Faltusovy s prosbou o Boží požehnání 

pro celou rodinu 

V DOLNÍ ČERMNÉ slavíme pouť 

NEDĚLE 

25. 4. 

4. neděle 

velikonoční 

POUŤ V DOLNÍ 

ČERMNÉ 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

Sbírka  

na kněžský seminář 

a formaci bohoslovců 

7.30 

 

10.00 

 

 

 

 

Dolní Čermná – za manželku Boženu 

Maříkovou a ostatní živé 

Dolní Čermná – za naši farnost: za živé 

i zemřelé kostelníky, varhaníky, členy 

chrámových sborů a za všechny, kdo se 

o naši farnost starali a starají 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 
 

▪ Ranní chvály  – v neděli 25. 4. po mši svaté v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – ve ST, ČT, PÁ a SO po mši svaté     

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                       17. a 18. dubna 2021 

 3. neděle velikonoční 

Poděkování  

Děkuji všem:  

▪ kdo tento týden pomáhali na faře 

▪ kdo se podíleli na generálním úklidu našeho 

farního kostela  

(Bohužel na farnostsnu.cz se zapojil jen malý počet. 

Ale nebojte – příležitost, aby se zapojil i zbytek 

farnosti bude co nejdřív – vždyť víte, že je zde práce 

jak na kostele😉) 

▪ mladým za rozvožení štěpky na farní zahradě 

▪ kdo se modlí za naši farnost a jejího duchovního 

otce 😉 

Zahrada naděje z Turecka  

– práce dětí z náboženství 

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců 

Tato sbírka, která je spojovaná s nedělí Dobrého pastýře, bude příští neděli 

(24.) 25. dubna. 

Mše svaté 

Ve všední den může přijít na mši svatou kdokoliv. Ve čtvrtek budou dokonce mše 

svaté dvě, protože po shlédnutí Toulavé kamery se k nám z Červeného Kostelce 

chystá malá výprava pracovníků hospice 😉. Mše svatá bude v 11 hodin, a může 

na ni přijít i kdokoliv z vás.  

Nedělní poutní mši svatou doprovodí část chrámového sboru a aby se mohl 

v klidu usadit, než začne klapka, kamera, jedeme😉, tak mše svatá (která bude 

opět přenášená online) začne až v 10 hodin.  

Nedělní mše – rezervační systém 

V sobotu bude mše svatá z neděle v 19 hodin, v neděli budou mše svaté 

v 7.30 a v 10.00 hodin.  

Přihlašovat se můžete opět ve čtvrtek od 20 hodin! 

Ti, kdo se dostali tento víkend se nehlásí. Hlaste se prosím všichni, 

kdo máte zájem a kdo jste se tento víkend nedostali.  

V pátek od 21 hodin mohou případná volná místa doplnit ostatní.  

Děkuji za spolupráci. 



Svaté přijímání 

Krista v eucharistii můžete přijmout: 

• v Dolní Čermné  – v sobotu po mši svaté a večerních chválách 

– v neděli 18. dubna po mši svaté v 9 hodin  

–  v neděli 25. dubna po mši svaté v 10 hodin  

• ve Verměřovicích po skončení vysílání nedělní mše svaté 

• v Petrovicích bude možnost přijmout svaté přijímání v sobotu 24. dubna 

mezi 18.00 a18.30 hod. 

Sbírka na elektřinu v našich kostelech 

Sbírka minulé neděle na náklady za elektřinu v našich kostelech činila 13.586 Kč 

+ na účet jste poslali 3.500 Kč. Děkujeme mnohokrát! Jste skvělý!!! I přesto ale 

bohužel budeme muset minimálně ještě jednou škemrat😉 ;(.  

Postní almužna 

Dnes končí naše farní aktivita postní almužna, kde podpoříme tři domluvené 

projekty.  

Farní večerníček pro děti v úterý 20. dubna od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé o svátosti smíření 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  

Brigáda na Mariánské Hoře v sobotu 8. května 

Výmluvu, že jste o tom nevěděli včas už nepřijímáme      !!! Ohlásili jsme to již 

1. ledna! Od té doby je to na webu, minulou neděli (tedy měsíc předem) jsme 

to připomněli, a přesto je zatím počet přihlášených 0 ;(.  

Knihovna a nové knihy 

Připomínáme, že máme na faře myslím velice pěkně vybavenou farní knihovnu 

a ochotnou knihovnici paní Aničku Motlovou, která Vám ráda zapůjčí nabízené 

tituly. Stačí se jí ozvat. Seznam knih najdete na internetu v kolonce pro farníky. 

Nové knihy v knihovně: Laudato si' od papeže Františka, Longinovo kopí 

od autora de Wohla, cestopis Tři bratři v cizích světech, sepsaný sourozenci 

Diblíkovými a Myšlenky za volantem Marka Ebena. Dále: Vlastimil Vondruška 

– Strážce boleslavského mystéria, Znamení Jidáš, Pečeť smrti, Klášterní 

madrigal, Vládcové ostatků, Zloději ostatků a čtyři díly Letopisů královské 

komory.  
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Prodej kamen z fary  

Viz web a ohlášky minulou neděli.  

Akumulační kamna 

Poslední nabídka, poslední akumulační kamna.  

Kontakt: paní Magdalena Vašíčková, tel. 732 179 091.  

Zápis z pastorační rady farnosti 

Zápis Vám byl zaslán na IKF a je vyvěšen také na nástěnce vzadu v kostele 

v Dolní Čermné. Už nyní na webu v kontaktech, či farníci slouží farnosti, 

najdete k příslušným služebníkům i kontakty a můžete se ozvat přímo jim 

a také se v zápise dočtete, že dopřeje-li nám to situace můžeme se v sobotu 

18. září těšit na náš další farní výlet, tentokrát na poutní místo ve Frýdku-

Místku, kde se nachází Bazilika Navštívení Panny Marie, v okolí se dá navštívit 

Příbor (venkovní křížová cesta kolem kostela Narození Panny Marie), Nový 

Jičín, Štramberk apod. Tedy věřím krajina pro většinu z nás neznámá a snad 

ji brzy pokoříme😉. 

Nově blahořečený Čech😉!  

V sobotu 17. dubna 2021 byli v opatství Casamari (vzdáleném zhruba sto 

kilometrů jižně od Říma) blahořečeni cisterciáčtí mučedníci ze sklonku 18. století 

– ctihodný Simeon Cardon a jeho pět druhů, mezi nimiž je také původem český 

kněz, P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist., mučedník eucharistie. 

„Noví blahoslavení nebyli válečníci ani komiksoví hrdinové, nýbrž zcela 

normální, bázliví a zranitelní lidé, jako my všichni zejména za nynější 

pandemie,“ poznamenal v homilii kardinál Semeraro. 

  

 

„Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma,  

učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.“ 

 (Zpěv před evangeliem 3. neděle velikonoční) 

 

Ať Vás Bůh naplní svou radostí a svým požehnáním 

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/

