
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

6. – 13. června  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

6. 6. 

Slavnost  

Těla a Krve Páně  

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

10.00 

 

 
 

 

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  

Žehnání nového ambonu a oltáře. 

Po mši svaté eucharistický průvod  

v areálu křížové cesty. 

PONDĚLÍ 7. 6. a ÚTERÝ 8.6.  

STŘEDA 

9. 6. 
Středa 10. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za dar uzdravení  

– za dar uzdravení dcery 

ČTVRTEK 

10. 6. 
   

PÁTEK 

11. 6. 

Slavnost 

Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Antonína Faltuse, 

manželku a živou rodinu 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

12. 6. 

Mše svatá  

z 11. neděle 

v mezidobí 

19.00 

 

 

Petrovice – na poděkování za dar života 

50 let a za 25 let společného života  

POŽEHNÁNÍ NOVÉHO OLTÁŘE 

NEDĚLE 

13. 6. 

11. neděle 

v mezidobí  

NUTNÁ REZERVACE!!! 

POUŤ 

V JAKUBOVICÍCH 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Aloise Lenocha, 

manželku a celou rodinu 

Dolní Čermná – za naši farnost, za zemřelé 

i živé farníky 

Jakubovice – za zemřelé z rodiny Prokopcovy 

a Štěpánkovy      
 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST, PÁ a v 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                       5. a 6. června 2021 

 Slavnost Těla a Krve Páně  

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

Drazí, děkujme Pánu Bohu, že situace se lepší, ale stále platí vládní nařízení, 

že 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 přihlašovat. Dostane se snad každý!!! 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin! 

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

V rezervačním systému se můžete přihlásit také ke svátosti smíření, 

pomůžete tak hladšímu průběhu.  Děkuji za spolupráci. 

Pouť v Jakubovicích  

Sestry a bratři, letos ještě nebudeme moc prožít mši svatou 

v Jakubovicích tak, jak jste byli zvyklí, ale situace se 

zlepšuje – na podzim jsme tam nemohli tam mít mši svatou 

vůbec. Protože jde o malý kostel, prosíme o dodržení 

předpisů a přihlášení se přes rezervační systém, i když se 

dostane jen hrstka lidí. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. 

Nedělní pořad bohoslužeb 

Moje milá farní rodino, pro současnou situaci, ve které se nacházíme, kdy stále 

není možné mít akce volně přístupné, jak jsme byli zvyklí, a omezení ještě bude 

asi nějakou dobu trvat tak současný pořad bohoslužeb v neděli bude následující: 

• Dolní Čermná – 7.30 a 9.00 

• Petrovice/Verměřovice – sobota 19.00 (letní čas) / 18.00 (zimní čas)  

a v neděli v 10.30 

• Mariánská Hora – 1. neděli v měsíci (květen–říjen) v 16.00 

 (moje čtvrtá/pátá nedělní mše svatá) 

Uvidíme jak to „sedne“, ale snad bychom to takto mohli zachovat. Výhoda je, 

že ve farním a zároveň největším kostele bude (kromě hojně navštěvované farní 

mše svaté v 7.30) mše svatá i v 9 hodin – tedy v čas, který preferují a vítají 

rodiny s dětmi. Naši farníci tak nebudou muset jezdit do okolních farností      . 

Posun filiální mše svaté na pozdější čas mi také pomůže, abych nemusel lítat 

mezi kostely, ale mohl odsloužit dvě mše svaté v jednom kostele a pak se vydat 

do Petrovic či Verměřovic.  

 



Je nás Bohu díky ve farnosti hodně a tímto – když budou tři nedělní dopolední 

mše svaté a čtvrtá v sobotu s nedělní platností – by se měli dostat na mši svatou 

všichni farníci. 

Mše svatá na našem poutním místě na Mariánské Hoře, konaná jednou 

za měsíc, bude jistě hojně navštěvovaná nejen našimi farníky, ale budou tam 

rádi jezdit i poutníci. 

Novokněžské požehnání  

Moji milí, víte, že kněží je čím dál méně. Letos bude v naší diecézi vysvěcen pouze 

jeden jáhen. Nebude tedy kněžské svěcení. Minulý rok byl požehnaný, protože 

v naší diecézi bylo vysvěceno 5 kněží, kteří do 26. června mohou udělovat 

novokněžské požehnání. Protože už nejsou taková omezení, zkusil jsem tři obvolat 

a pozvat k nám do farnosti. Jeden přijede určitě a jeden možná😉. 

Na tuto středu 9. června slíbil, že k nám přijede P. Jakub Brabenec, kaplan 

z Pardubic. Odsloužil by zde mši svatou v běžných 19 hodin (před tím by zpovídal, 

je opět vypsáno v rezervačním systému) a potom by uděloval individuálně 

novokněžské požehnání. Nevím jak zde, ale u nás se říkalo, že pro novokněžské 

požehnání se vyplatí prošlapat podrážky     .   

Farní večerníček pro děti v úterý 8. června od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé o svátosti smíření od 20.15  

Kvůli stále hezčímu a lepšímu počasí asi do září poslední… 

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   

Ekonomická rada farnosti 

Ve čtvrtek 10. června se na faře od 18 hodin uskuteční další setkání ERF. 

Žehnání nového oltáře v Petrovicích  

Velikou radost zažijeme v sobotu 12. června při mši svaté v Petrovicích, kdy zde 

požehnáme nový oltář. Tento týden bude položen i nový koberec, který bude 

vyměněn za již přesluhující letité koberce. Děkuji všem, kdo spolupracují a 

pomáhají. Ať nám Pán žehná. + 

Farní odpoledne přesunuto na 8. 8.   

Dle pastoračního plánu naší farnosti mělo být příští neděli 13. 6. od 15 hodin 

farní odpoledne. Jelikož ale stále platí přísná pravidla – všichni podstoupí PCR 

test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hod. před), budou naočkovaní nebo 

prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech – věříme, že srpnový termín 

bude vhodnější. A tak si prosím zapište, nejen za uši, datum 8. srpna😉. Děkuji. 

Po mši svaté zkontroluji Vaše diáře i uši😉. 
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Zapomenutá bunda  

Marně přemýšlím, co jsem měl před 14 dny (kdy ještě nebylo teplo) za kázání, 

že se někdo tak zapotil, že tady nechal pěknou pánskou zimní bundu. Jestli je to 

dar na kostel, tak to prosím příště k bundě napište😉. Jinak si ji prosím 

vyzvedněte v sakristii kostela v Dolní Čermné. Děkujeme😉.  

Brožurka Kostel (Návod k použití)     

Brožurka pro ty, kdo si objednali je k vyzvednutí v sakristii v Dolní Čermné. 

Vzal jsem i kusy navíc. Běžná cena je 99 Kč, naše akční cena je 60 Kč. Možno 

zakoupit v našich kostelech. 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.  

Plakáty  

Na nástěnce najdete: 

• na zeleném papíře pozvánku na letní dětský tábor, který pořádá ŘKF Vysoké 

Mýto 9. – 23. 7.  

• dopis věřícím ke sbírce na charitu, která bude 20. června  

• zprávu o činnosti Adopce na dálku za rok 2020 

• pozvání našich biskupů k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu 

v Budapešti 

IKF – informační kanál farnosti aneb farnost ve spojení 

Je tu pro každého! Pokud někomu z vás nechodí, a máte o něj zájem přihlaste na: 

dolnocermenska@farnost.eu  

 

 

Eucharistie, to je studna, kde můžeme nabrat,  

abychom přežili, abychom žili, abychom ožili…  

Aby v nás byl život, který započal,  

když jsme byli stvořeni k obrazu Božímu…  

abychom se tomuto obrazu zase co nejvíc podobali…  

k tomu nám jistě může pomoci Eucharistie. 

Váš otec Jan       + 

 

 

Web: dolnocermenska.farnost.eu, farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz  

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300   Děkujeme za Vaše příspěvky. 
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