
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

30. května – 6. června  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

30. 5. 

Slavnost 

Nejsvětější 

Trojice 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

Dolní Čermná – za dary Ducha svatého 

pro rodinu a uzdravení vnučky 

Dolní Čermná – za širokou rodinu Macanovu 

a Vondrovu   

křtiny Magdalény Marie Macanové z Jakubovic 

Dolní Čermná – na úmysl dárce    

PONDĚLÍ 

31. 5. 

Svátek Navštívení 

Panny Marie 

19.00 

 

Dolní Čermná – za uzdravení sestry 

Bernadety 

ÚTERÝ 

1. 6. 

Památka sv. Justina, 

mučedníka   

STŘEDA 

2. 6. 
 

19.00 

 

Petrovice – za uzdravení a Boží pomoc 

přítelkyni Marii 

ČTVRTEK 

3. 6. 

Památka sv. Karla 

Lwangy a druhů, 

mučedníků 
19.00 Verměřovice – za Jozefa Kanicha  

PÁTEK 

4. 6. 
1. pátek v měsíci 19.00 Dolní Čermná – za uzdravení dcery 

SOBOTA 

5. 6. 

Mše svatá  

ze slavnosti 

Těla a Krve Páně 

19.00 

 

Verměřovice – za Antonii a Jana Sklenářovy 

a za Pavla Sklenáře   

NEDĚLE 

6. 6. 

Slavnost  

Těla a Krve Páně  

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

 

 

 

 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za naši farní rodinu 

a všechny obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – za děti, které dnes poprvé 

přijmou Pána Ježíše v eucharistii 

a za jejich rodiny 

První svaté přijímání dětí – kvůli současné 

situaci jen pro rodiny a příbuzné 

Mariánská Hora – za sponzory, dárce 

a pomocníky naší farnosti     
 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30 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                       29. a 30. května 2021 

 Slavnost Nejsvětější Trojice 

Sbírka – poděkování 

Sbírka minulé neděle na pastorační aktivity v diecézi činila 10.179 Kč. Děkujeme 
za Vaši štědrost. Děkujeme také za Vaše příspěvky na provoz farnosti. V Dolní 
Čermné je na kůru umístěn košíček, do kterého je možno přispívat. Děkujeme 
také za Vaše štědré příspěvky do kasičky u mříže. Pán Vám odplať.  

Zpovídání před prvním pátkem 

• ve středu 2. června bude v kostele v Dolní Čermné od 16.30 do 18.00 hodin 
ve zpovědnici zpovídat P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče – bez registrace. 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 2. června od 17 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 3. června od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 4. června 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. 

Májové pobožnosti  

V tomto týdnu bude májová pobožnost v neděli 30. května po mši 

svaté v 10.30 hodin a poslední májová v tomto roce se uskuteční 

v pondělí 31. května po mši svaté.  

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu  

se modlíme na první pátek v měsíci v Dolní Čermné. Ale i v Petrovicích a v Turecku 

přicházejí lidé slavit „první pátek“ – ve středu a ve čtvrtek. Proto se litanie 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu pomodlíme po mši svaté ve středu v Petrovicích, 

ve čtvrtek ve Verměřovicích a v pátek v Dolní Čermné.  

První svátost smíření dětí  

Se uskuteční v sobotu 5. 6. od 9 hodin v Dolní Čermné. Prosím, aby při této jejich 

životní slavnosti byli přítomni i rodiče. Následně bude nácvik na nedělní slavnost.  

První svaté přijímání dětí  

Proběhne v neděli 6. června při mši svaté. Bohužel kvůli současné situaci 

a povinným rozestupům jen pro rodiny dětí a jejich příbuzné.  

Boží Tělo na Mariánské Hoře a žehnání nového oltáře a ambonu  

V neděli 6. června od 16 hodin bude po dlouhé době mše svatá na Mariánské 

Hoře. Při mši svaté požehnáme nový oltář a ambon. Po mši svaté bude průvod 

s Nejsvětější svátostí oltářní z kostela v areálu křížové cesty. Prosíme děvčata, aby 

přišly v bílých šatech jako družičky a přinesly si drobné kvítky do průvodu. 

Maminky prosíme o doprovod družiček (zvláště těch nejmenších). 



Svatba našich farníků 

V sobotu 5. června přijmou svátost manželství Markéta Pecháčková 

z Verměřovic a Jakub Macháček z Dolní Čermné. Děkujeme za ně.  

Modleme se prosím za ně. 

Poděkování 

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. Je Vás tolik. Děkuji Vám! 

Také mnohokrát děkuji Adamcovým z Verměřovic, že už spoustu hodin věnovali 

úpravě čermenského hřbitova a okolí. Modleme se za ně, ať vytrvají😉 a nic 

a nikdo ať je neodradí😉. 

Biřmování v naší farnosti    

Děkuji 23 odvážným, kteří přijali pozvání prohloubit svoji víru a své odhodlání 

ve víře vytrvat a přihlásili se mi. Pana biskupa Jana Vokála jsem pozval na neděli 

po slavnosti Seslání Ducha Svatého, na slavnost Nejsvětější Trojice 12. 6. 2022, 

příp. druhý možný termín je neděle 29. 5. 2022 na 7. neděli velikonoční. Termín 

nám bude potvrzený na začátku roku 2022. Mše svatá by byla od 10 hodin.  

Prosba o úpravu hřbitova v Dolní Čermné – upozornění    

Upozorňujeme uživatele hrobových míst na hřbitově v Dolní Čermné, že podle 

platného „Řádu veřejného pohřebiště“ není dovoleno ukládat díly hrobového 

zařízení (tj. pomníky, desky, hrobové rámy) kdekoliv v prostoru hřbitova.  

Odložené díly hrobového zařízení z dosud neupravených hrobových míst, které 

se nacházejí na různých částech hřbitova či jsou opřeny o zdi kostela, překáží 

při údržbě hřbitova a narušují jeho vzhled. Chceme, aby hřbitov a okolí kostela 

bylo důstojným a uklizeným místem.      

Hrobové zařízení je majetkem nájemců hrobových míst a ti si za něj také 

odpovídají a nesou rizika případného poškození. 

Žádáme majitele těchto zařízení, aby si je v co nejkratší době uklidili. Dále 

žádáme uživatele hrobových míst, aby si při kopání hrobů zajišťovali odvoz 

a umístění hrobového zařízení jinde než v prostoru hřbitova. Děkujeme. 

Červnový Poutník 

Ač je ještě konec května, červnový Poutník se již narodil😉. Tisk jednoho čísla 

vychází na 20 Kč. Ať Vás potěší nejen řádky v něm, ale i pocit vděčnosti, že máme 

svůj farní časopis😉. Děkuji všem, kdo se na něm podílejí.  

Nové fotky na webu  

Ve fotogalerii naleznete nové fotografie: 

- Prohlídka farního pozemku v Ostrově (25. 5. 2021) 

- Nový oltář a ambon na Mariánské Hoře (22. 5. 2021) 

- Předání daru z postní almužny Vašíkovi Štěpánovi z Letohradu (16. 5. 2021) 

- Poutní slavnost v Dolní Čermné (25. 4. 2021) 



Brzy se ve fotogalerii objeví také fotky z pouti na Horu Matky Boží u Králík, kam 

jsme putovali společně s našimi dětmi, které se připravují na druhou a třetí 

svátost ve svém životě.  

Kasička na opravu kapličky v Hůře     

Kasička bude ve středu 2. června spočítána. Děkujeme za Vaše příspěvky. 

Brožurka Kostel (Návod k použití)     

Brožurka pro ty, kdo si objednali je k vyzvednutí v sakristii. Vzal jsem i kusy 

navíc. Běžná cena je 99 Kč, naše akční cena je 60 Kč. Publikace seznamuje 

široký okruh zájemců s tím, kde se co vyskytuje v katolickém kostele, jak se 

v kostele chovat a co se v kostele obvykle děje. Je napsána živým jazykem 

a doprovázejí ji pěkné snímky z různých míst naší země. Určena je především těm, 

kdo do kostela vstupují s pocitem nepatřičnosti nebo mají strach, že by se ztrapnili.  

Videokonference či setkání na Hoře Matky Boží o doprovázení 

ve vlastní rodině 

Konferenci pořádá Centrum pro rodinu Hradec Králové 4. a 5. 6. 19.45–21.45 

(online). Nebo je možná osobní účast na Hoře Matky Boží, klidně i celá rodina. 

Hlídaní dětí zajištěno.  Více informací na plakátcích a na webu diecéze. 

Jáhen nabízí své služby    

Pan jáhen Ing. Milan Richter, nabízí donesení sv. přijímání a návštěvu starým 

a nemocným. V případě zájmu ho, prosím, kontaktujte na tel.: 467 771 370.  

Tento týden nám také poslouží v pondělí a ve čtvrtek kázáním při mši svaté. 

Děkuji mu za jeho ochotu a pomoc. 

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

Při bohoslužbách je i nadále třeba dodržovat:  

 ochrana dýchacích cest    dezinfekce rukou    rozestupy 2 metry. 

Abychom byli co nejvíce zodpovědní, zůstává povinnost se i nadále 

na nedělní mše (a slavnosti) přihlašovat. Dostane se snad každý!!! 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin! 

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

V rezervačním systému se prosím také hlaste ke svátosti smíření. 

Přeji a vyprošuji Vám vše dobré a potřebné k tomu,  

abyste byli šťastní a radostní     ! 

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/

