
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

2. – 9. května  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

2. 5. 

5. neděle 

velikonoční 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

 

Dolní Čermná – za Marii a Matyldu Markovy, 

rodiče a sourozence 

Dolní Čermná – za naši farnost, za všechny 

farníky věřící i nevěřící 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

PONDĚLÍ 

3. 5. 

Svátek sv. Filipa 

a Jakuba, apoštolů 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodiče Marešovy 

a zemřelé z rodu Marešova a Applova 

ÚTERÝ 

4. 5. 
   

STŘEDA 

5. 5. 
 

19.00 

 

Petrovice – za zemřelé Ivany Hrubanty, 

manžela a syna 

ČTVRTEK 

6. 5. 

Sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 
19.00 Verměřovice – za rodinu Moravcovu 

PÁTEK 

7. 5. 
1. pátek v měsíci 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Růženu Faltusovou 

a celý rod 

SOBOTA 

8. 5. 

Mše svatá  

ze 6. neděle 

velikonoční 

19.00 

 

Verměřovice – za Ludmilu Švecovou, 

manžela a celý rod 

NEDĚLE 

9. 5. 

6. neděle 

velikonoční 

POUŤ 

V PETROVICÍCH 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – PETROVICKÁ POUŤ  

OBSAZENO PRO PETROVICKÉ 

Dolní Čermná – za Věru a Břetislava 

Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 

 

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

▪ Večerní chvály – ve PO, ST, ČT 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                       1. a 2. května 2021 

 5. neděle velikonoční 

Poděkování 

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti! Moc si toho vážím. Zvlášť 
děkuji všem, kdo v tomto týdnu pomáhali v kostele v Dolní Čermné a na farní 
zahradě. Je to úžasné kolik se nám toho daří společně dělat, aby naše farnost 

byla krásnější, útulnější a upravenější 😉!  

REZERVAČNÍ SYSTÉM – ZVÝŠENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ 
BOHOSLUŽEB 

Od pondělí 26. 4. se bohoslužby mohou konat za splnění tří podmínek: 

▪ ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření), 

▪ dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru, 

▪ rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti. 

Abychom byli co nejvíce zodpovědní, ponecháváme nutnost  

se i nadále rezervovat na nedělní mše. 

Limit v kostele v Dolní Čermné máme tento víkend 90,  

uvidíme, jak to bude vypadat v reálu😉. Měl by se dostat každý!  

(Tento víkend je nevyužitých ještě cca 50 míst.) 

Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě!!! Jupííí😉. 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin! 

Ve všední den (PO, ČT, PÁ a SO) může přijít na mši svatou kdokoliv. 

Prosím snažte se sedat si ob lavici, snažte se dodržovat rozestup 2 metry. 

V rezervačním systému se můžete přihlásit také ke svátosti smíření, 

pomůžete tak hladšímu průběhu. 

Děkuji za spolupráci. 

Poslední online přenos 

Vzhledem k možnosti navýšení počtu účastníků bohoslužeb, (díky čemuž se 

na mši svatou dostane každý, kdo má zájem), bude tuto neděli 2. května mše 

svatá přenášena online naposled.  

Děkujeme všem, kteří vysílání obětavě připravovali nebo se na něm jakkoli 

podíleli. Uvidíme, jestli se takto online zase někdy v budoucnu uvidíme     .  

Májové pobožnosti 

V tomto týdnu bude májová pobožnost v neděli 2. a 9. května po mši svaté 

v 9 hodin. 



Zpovídání před prvním pátkem 

• v pondělí 3. května bude v kostele v Dolní Čermné v sakristii od 17 hodin 
zpovídat P. Ireneusz Szociński z Bystřece – bez registrace. 

V další dny můžete slavit svátost smíření se mnou😉:  

• ve středu 5. května od 17 hodin v Petrovicích v kostele.  

Od 19 hodin bude v Petrovicích mše svatá, na kterou se prosím 
hlaste paní Janě Vondrové 732 352 879. Děkuji. 

• ve čtvrtek 6. května od 18 hodin ve Verměřovicích.  

• v pátek 7. května v sakristii kostela v Dolní Čermné od 17.00 do 18.30, pak 
do mše svaté ve zpovědnici.  

Na svátost smíření u mě se prosím zapisujte do rezervačního systému. 

Pomůžete tak hladšímu průběhu. Děkuji za pochopení a pomoc. 

Prosba o pomoc na farní zahradě 

Na farní zahradě už tyto dny pomáhalo hodně lidí, kteří zde strávili hodně hodin. 
Ještě jednou všem děkujeme! 

Ale je potřeba to dodělat – je nutné provést úpravu terénu po kácení stromů. 
Úpravu je potřeba provést co nejdříve, aby se mohla zasít tráva. Proto vás 
prosíme o pomoc. S sebou vezměte kovové hrábě, lopaty, rukavice.  

Pomoc můžete přijít kdykoliv – jak se Vám to hodí. Uvítáme každého brigádníka, 
každá hodina Vašeho času je pro nás cenná. Domluvit se můžete s Martou 
Marešovou 737 424 905. Děkujeme!!! 

Brigáda na Mariánské Hoře již tuto sobotu 8. května 

Stále je možno se hlásit. Předem děkujeme za pomoc. Hlaste se prosím paní 

Ing. Jitce Macháčkové – osobně nebo telefonicky 734 457181 či e-mailem 

jitka.machackova@lsg.cz. Děkujeme. Pán Vám odplať. 

Nabídka knih 

Za lavicemi na stolku v kostele v Dolní Čermné máte také stále na ukázku 

knihy, které si můžete objednat s 10% slevou! Knihy prosím neodnášejte!!! 

Jsou jenom po 1 ks!!! (Už si asi někdo jednu knížku odnesl... ;() Když máte 

zájem, do tabulky uveďte počet, jméno a kontakt. Díky. 

Příprava na biřmováni v naší farnosti 

Tak jsem se docela bál, abych tu přípravu na biřmování dobře zvládl, ale zdá 

se, že nakonec budu bez práce. Zatím se nikdo nepřihlásil;(. (Čekal jsem, že 

aspoň tři zájemci budou, když už tolik let zde biřmování nebylo.) 

Pokud se přeci jen nějaký zájemce najde, ať se mi prosím přihlásí – viz minulé 

ohlášky. Děkuji.  

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců 

Do sbírky minulé neděle jste přispěli 10.955 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost. 

 



Obrázky milosrdného Ježíše k rozebraní  

V tomto týdnu nám poslali jako dárek pro naši farnost bratři 

pallotini ze Slavkovic obrázky milosrdného Ježíše. Můžete si je 

rozebrat v kostele v Dolní Čermné za lavicemi na stolku. Kdyby se 

na někoho nedostalo, jsou bratři pallotini ochotni doposlat další.  

22. února uběhlo 90 let od chvíle, kdy Pán Ježíš požádal 

sv. Faustynu o namalování tohoto obrazu.    

Nové invokace v Loretánských litaniích 

Na základě přípisu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti připravila Liturgická 

komise ČBK překlad tří nových invokací do Loretánských litanií. Česká 

biskupská konference jejich české znění schválila na svém 125. zasedání 

20. ledna 2021: Za invokaci Matko církve se vloží invokace Matko 

milosrdenství; za invokaci Matko božské milosti se vloží invokace Matko naděje 

a za invokaci Útočiště hříšníků se vloží invokace Útěcho migrujících. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otec – vinař 

Syn – vinný kmen 

Ratolest – učedník 

 

 „Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, 

ale činem, doopravdy!“ 

 (Jan 3, 18) 

 

Zůstávejme blízko Ježíše,  

abychom nesli dobré plody      !  

Váš otec Jan       + 

 

 

Předávání daru z „Postní almužny“ pracovníkům Hospice Anežky České v Červeném Kostelci  

při mši svaté ve čtvrtek 22. května 
 

 

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/

