
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

15. – 22. listopadu 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

15. 11. 

33. neděle 

v mezidobí 

Výročí 

posvěcení 

kostela ve 

Verměřovicích 

9.00 

 

 

 

Verměřovice – za rodinu Macanovu,  
Němcovu a duše v očistci 

 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

SOBOTA 

21. 11. 

Zasvěcení  
Panny Marie 
v Jeruzalémě 

18.00 

 
Verměřovice – s nedělní platností 
za manžele Vackovy, děti, zetě a snachu 

NEDĚLE 

22. 11. 

Slavnost  

Ježíše Krista 

Krále 

 

sv. Cecílie 

 

9.00 

 

Petrovice – za rodiče Majvaldovy a Mikulovy 
 
 
 ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 
 

Modlitba breviáře – denní modlitby církve – po skončení mše svaté: 

Večerní chvály – sobota 
 

 Kontakt: Ing. Marta Marešová, pastorační asistentka, tel.: 737 424 905,  

 e-mail: marta_maresova@seznam.cz   

Od pondělí 16. listopadu do soboty 21. listopadu, 

v případě potřeby zaopatřování nebo dalších neodkladných záležitostí, 

volejte prosím P. Pavla Pokorného z Jablonného nad Orlicí 

(731 598 905). 

Děkuji za pochopení. 

…z on-line „Farního večerníčku“ u obrazovek       

 

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                         15. listopadu 2020 

33. neděle v mezidobí 

PES  

Možná jste zaznamenali, že Ministerstvo zdravotnictví plánuje aktuální 

epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES 

(protiepidemický systém). Nyní jsme prý na stupni 5, což je dle tabulky 15 lidí 

v kostele. Tak snad to bude opravdu platit a bude moct alespoň 15 lidí 

navštěvovat mše. Příští týden jsou mše jenom o víkendu ve Verměřovicích a 

v Petrovicích, tam si to „vošéfují“ sami      . Opět budou mít přednost ti, kdo 

mají úmysl mše svaté, zbytek míst mohou doplnit ostatní, zvlášť ti, kdo už 

dlouhou dobu na mši nebyli. V Dolní Čermné se bude možné další týden 

přihlašovat telefonicky přes Martu Marešovou. Zda je na danou mši ještě volné 

místo budete moci sledovat na stránkách naší farnosti. Prosíme, abyste se opět 

nahlásili pouze jednou – než budou všichni prostřídáni… Děkuji za spolupráci.  

Online čtení na dobrou noc pro děti a dospělé 10. a 12. listopadu 

– poděkování a statistika 

Děkuji mnohokrát, že tolik z Vás se přihlásilo. To jsem vůbec nečekal. Bylo to 

moc milé. Udělali jste mi velikou radost. Je mi ctí, že můžu sloužit v tak skvělé 

farnosti     ! 

Mám rád statistiku     : Na dětské čtení „Farní večerníček“ se přihlásilo 30 e-

mailových adres. Myslím si, že nepřeháním, když řeknu, že u monitoru průměrně 

seděly 2-3 děti = cca 60-80 dětí bylo propojeno… no prostě nádhera!!!       

Děkuji mnohokrát!!! Moc mě to potěšilo!!! Bylo to krásné      . 

Na čtení pro dospělé se přihlásilo 34 zájemců. Děkuji Vám.  

Jelikož některé e-mailové adresy odebírají čtení pro děti i pro dospělé, 

dohromady byl zájem od 44 adres. Moc si toho vážím. 

Doufám, že se ještě takto spojíme. Volný večer se mi hledá těžce – zvlášť, když 

jsou večer mše, či se teď blíží zasedání pastorační a ekonomické rady příp. 

nějaká příprava na přijetí svátostí.  

Zatím to umím tak, že Vám 30–10 minut před vysíláním pošlu odkaz, a tak se 

do oné „místnosti“ dostanete      .  

   



Fotografie do časopisu Poutník  

Přáli jste si mít v časopisu více fotek, to já také      , a teď máme dokonce 

barevnou obálku. Je tu tedy jedinečná šance, abyste se zapojili a přispěli svými 

fotkami. V době koronaviru ale nemáme žádné fotky z akcí, kromě online 

vysílání     .  Máte-li tedy nějaké vhodné fotografie do adventního a vánočního 

čísla, tak nám je prosím co nejdříve pošlete. Mohou to být fotky kostelů, 

adventních věnců z kostelů či domácností, nebo z nějakých vhodných akcí – 

žehnání adventních věnců, z vánočních akcí minulých let apod. 

Děkujeme!!! Můžeme pak třeba udělat koláž Vašich adventních věnců – to by 

mohlo být hezké     ! 

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2020 

Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl vyzval farnosti v České republice, 

aby se v úterý 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut jako připomínka 

na listopadové události v roce 1989 rozezněly kostelní zvony na několik minut. 

I naše farnost se k tomuto díky za svobodu a svobodu vyznání přidá. 

Náboženství pro 1. a 2. třídu v pátek ve škole 

Díky uvolňování může být tento týden v pátek náboženství pro 1. a 2. třídu 

ve škole v domluveném čase v 11.30 hodin.  

Svaté přijímání  

je možné přijmout: 

• v kostele sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích 
v neděli 15. 11. od cca 10 hodin do cca 11 hodin 

• v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 
v neděli 15. 11. od 16 do 17 hodin, v úterý 17. 11. od 9 do 10 hodin (od našeho 

akolyty Honzy Moravce) a v neděli 22. 11. odpoledne od 16 do 17 hodin. 

• v kostele sv. Františka Xaverského v Petrovicích 
     v neděli 22. 11. od cca 10 hodin do cca 11 hodin 

Nabídka sv. přijímání pro nemocné koronavirem a ty, kdo jsou 

v karanténě 

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné, tentokrát v úterý 17. 11. po 9. 

hodině. V případě zájmu kontaktujte naši pastorační asistentku Martu 

Marešovou. (Zatím jste vždy kontaktovali přímo paní doktorku, ale ona si přeje, 

kvůli množství jiných pracovních telefonátů, abyste to domlouvali přes 

pastorační asistentku.) 

Farnost ve spojení – informace prostřednictvím e-mailu       

Kdo máte zájem dostávat informace z farnosti na e-mail, přihlaste se mi 

(zašlete svoji e-mailovou adresu) na: dolnocermenska@farnost.eu. Zároveň mi 

můžete napsat pár řádků, jak se máte, zda jste zdraví a jak vše zvládáte. 

mailto:dolnocermenska@farnost.eu


Sbírky 

Vzhledem k situaci se nekonají běžné nedělní sbírky. 

Možnosti, jak finančně přispět na chod naší farnosti, pokud chcete a můžete: 

• vhodit příspěvek v kostele v Dolní Čermné do kasičky za mříží 

• poslat příspěvek na účet farnosti: 155816135/0300.  

Děkujeme.  

Pokud finanční dar zašlete na účet farnosti nebo jej předáte osobně, můžeme 

Vám na začátku roku 2021 na žádost vystavit potvrzení o přijatém daru. Tento 

dar si pak můžete uplatnit v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání jako 

odpočitatelnou položku od základu daně. 

Plnomocné odpustky pro zemřelé 

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky 

pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Více informací na webu 

farnosti a na nástěnce v kostelech a u kostelů. 

V zádveří kostela v Dolní Čermné je možné si vzít: 

Zprávy z farnosti, Poutník, nedělní liturgie, ministrantský časopis Tarsicius – 
mám více čísel, tak se s tímto časopisem můžete seznámit i vy ostatní.  

Dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě 

Připomínám, že nadále platí dispens od osobní účasti na nedělení 

bohoslužbě. 

Otevřené kostely  

Budeme se snažit, aby kostely v Dolní Čermné a ve Verměřovicích (Turecku     ) 

byly i nadále otevřeny každý den k modlitbě.  
 

Děkuji Vám všem za jakoukoliv podporu, pomoc v naší farnosti, modlitby 

a milé a povzbudivé e-maily či smsky!!! To moc potěší     !!! 

Přeji Vám všem pevné zdraví, 

radost, sílu a pokoj!  

Srdečně Vám žehnám!  

V Kristu s Vámi spojený  

Váš otec Jan      + 
 

Z on-line „Farního večerníčku“ u obrazovek 

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

https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

