
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

22. – 29. listopadu 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

22. 11. 

Slavnost  

Ježíše Krista 

Krále 

sv. Cecílie 

9.00 

 

 

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

PONDĚLÍ 

23. 11. 

Slavnost  
sv. Klementa I.,  

papeže a mučedníka, 
hlavního patrona 
královéhradecké 

diecéze 

18.00 
 

 

Dolní Čermná – za Jana Smejkala, rodiče 
a bratry 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ÚTERÝ 

24. 11. 
   

STŘEDA 

25. 11. 

Památka 
sv. Kateřiny 

Alexandrijské 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za Elišku Cejnarovou, rodiče 
a sourozence 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ČTVRTEK 

26. 11. 
   

PÁTEK 

27. 11. 
   

SOBOTA 

28. 11. 
 

10.00 

 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – zádušní mše svatá za paní 
Emilii Nastoupilovou z Dolní Čermné čp. 272, 
86 let, pak uložení do hrobu na hřbitově 

Petrovice – s nedělní platností – za Zdeňka 
Marka, jeho rodiče a za rodinu Hejkrlíkovu  

NEDĚLE 

29. 11. 

1. neděle 

adventní 

Žehnání 

adventních věnců 

ZAČÍNÁ NOVÝ  
LITURGICKÝ ROK 

9.00 

 

 

 

 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Marii 
Pecháčkovy, dceru Bohuslavu a syna Jiřího 

– za bývalou varhanici Annu Markovou a 
bývalé kostelníky: Josefa Mačáta, Josefa 
Appla a Josefa Mareše 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

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

Večerní chvály – pondělí, středa, sobota 

Srdečně zvu 😉! 

Kontakt:  P. 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                         22. listopadu 2020 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

Možná účast 20 lidí na mši svaté od pondělí 23. listopadu  

V novém protiepidemickém systému PES, bychom se měli od pondělí dostat 

do čtvrtého stupně, což je dle tabulky možná účast 20 lidí v kostele. 

Kdo se chcete účastnit mše svaté v Dolní Čermné, hlaste se telefonicky paní 

Martě Marešové. Zda je na danou mši ještě volné místo můžete sledovat 

na stránkách naší farnosti. Prosíme, hlaste se opět pouze jednou – než budou 

všichni prostřídáni, nebo až uvidíme, že není už zájem a vyzveme Vás 

k dalšímu kolu přihlašování. Vždy taky nějaké místo patří těm, kdo mají úmysl 

mše svaté. Děkuji za spolupráci.  

Rozloučení s paní Emilií Nastoupilovou v sobotu 28. 11. 2020  

Kvůli koronaviru a omezením vlády je možné, aby se mše svaté účastnila jen 

rodina!!! Děkujeme za pochopení. Pokud se chcete soukromě rozloučit, položit 

květinu a kondolovat pozůstalým, můžete tak učinit v našem kostele v Dolní 

Čermné v sobotu 28. listopadu od 9.00 do 9.45 hodin. 

Nový liturgický rok a žehnání adventních věnců  

Od Adventu, což je letos od neděle 29. listopadu, nám začíná nový liturgický 

rok – roční cyklus B, kdy budeme čist převážně z Markova evangelia.  

Adventní věnce budu žehnat při mši svaté v sobotu v Petrovicích a v neděli 

v Dolní Čermné. O případném umístění Vašeho adventního věnce v Petrovicích 

v kostele a jeho následném vyzvednutí se prosím domluvte s panem 

kostelníkem Josefem Vondrou, tel. 737 411 346. V Dolní Čermné můžete své 

adventní věnce přinést do kostela v sobotu 28. 11. 2020 od 14.00 do 15.00 

nebo v neděli 29. 11. od 8.15 do 8.45. Požehnané věnce si můžete vyzvednout 

v neděli v časech podávání sv. přijímání. 

Případně Vám věnec požehnám i v době podávání sv. přijímání v Dolní Čermné.  

On-line čtení na dobrou noc pro děti a dospělé v pátek 27. 11. 

V pátek 27. listopadu Vás opět zvu na on-line čtení na dobrou noc pro děti 

a dospělé, tzv. „Farní večerníček“      . Opět by to bylo od 19.00 pro děti a od 20.00 

pro dospělé, příp. mi napište náměty na jiné časy. Pokud ještě někdo další z Vás 

má o čtení zájem, pošlete mi na dolnocermenska@farnost.eu svoji e-mailovou 

adresu a uveďte na jaké čtení se hlásíte. Já si Vás přidám do patřičné skupiny. 

Zatím to dělám tak, že Vám 30–10 minut před vysíláním pošlu na Váš e-mail 

odkaz, přes který se dostanete do tzv. předsálí, odtud Vás do oné „místnosti“ 

vpustím v čase začátku vysílání      . Podrobnější instrukce najdete na webu.  

  



Náboženství pro 1. třídu a pro 3. třídu  

• pro 1. třídu v pátek v 11.30 ve škole  

• pro 3. třídu ve středu v 11.30 - on-line  

Svátost smíření a svaté přijímání 

Je možno přijmout ve středu 25. 11. od 16.30 do 17.30 v sakristii kostela v Dolní 

Čermné a v pátek 27. 11. od 16 do 17 hodin. Zároveň v těchto časech je možno 

přistoupit ke svatému přijímání. Jinak svátost smíření je možno přijmout 

na požádání.  

Svaté přijímání je možné přijmout: 

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

• v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 
v neděli 22. 11. od 16 do 17 hodin a v neděli 29. 11. od cca 10 hodin do cca 

11 hodin a odpoledne od 16 do 17 hodin. 

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

v karanténě 

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné v neděli kolem 17. hodiny. 

V případě zájmu kontaktujte naši pastorační asistentku Martu Marešovou. 

Adventní brožurka  

V našich kostelech je možno si zakoupit diecézní specialitu – průvodce 

adventní dobou, zamyšlení nad prvním čtením daného dne a krátkým úryvkem 

z encykliky Laudato si. Je to možnost, jak více denně věnovat čas Bohu. 

Brožurka je za lidových 26 Kč.  

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky 

Děkujeme za Vaše příspěvky do pokladniček a na číslo účtu 155816135/0300. 

Bez Vás by farnost nemohla fungovat. Velice si Vaší štědrosti vážíme!!! 

Ruční fréza – namakaný farník       

Děkuji, že je tady krásným zvykem, že pomáháte s odklízením sněhu. Naše 

pastorační asistentka skoro všechny obvolala, a ještě další čtyři nové "frézy" 

sehnala. Moc Vám děkuji za tuto Vaši službu. Máme zajištěno 7 skupinek! 

Rozpis služeb bude k dispozici na farním webu, na nástěnce v kostele a u paní 

Marty Marešové, u které se mohou hlásit i další z Vás ochotní se přidat k posílení 

farních „frézových řad“.  

Jednání pastorační rady farnosti 

se uskuteční v naplánovaném termínu v úterý 24. listopadu v 18 hodin na faře. 

Těším se, že si práci rozdělíme      ! a že společně uděláme hodně pro naši 

milovanou farnost      .    



Aktuální nabídky Diecézního centra pro seniory 

Diecézní centrum pro seniory v těchto dnech připravuje slova pro potěchu 

duše, která je možné si nechat zasílat na e-mail nebo mobilní telefon. Dále 

zveřejňuje a zasílá na e-mail povzbuzující videa a pořádá on-line modlitby 

a besedy se zajímavými hosty. Cílem těchto aktivit je nabídnout v této nelehké 

době slova povzbuzení a naděje a také možnost vzájemného kontaktu 

prostřednictvím internetu. Zájemci o tyto nabídky mohou kontaktovat 

Diecézní centrum pro seniory na e-mailu dcs@bihk.cz nebo tel. 737 215 328 

či 734 435 360. Zároveň jsou také zváni k návštěvě webu pro aktivní třetí věk 

www.simeon.cz, na kterém jsou zveřejňovány aktuální informace, tematické 

články a slova povzbuzení. 

Aktuality z Centra pro rodinu 

Centrum pro rodinu zve srdečně „Besedy pořádané on-line“ pro manžely, 
snoubence a mládež, kterými bude provázet paní lektorka Ing. Markéta Juzová 
v období 1. 12. 2020 – 4. 3. 2021. 

Bližší informace o pořádaných besedách naleznete na stránkách Biskupství 
královéhradeckého v sekci Centra pro rodinu nebo na Facebooku Centra 
pro rodinu. 

Centrum pro rodinu zve také na podzimní on-line formační kurz „Tajemství 
lidské lásky v Božím plánu“. Kurz je určen pro manžele, kteří touží objevovat 
krásy manželského vztahu a prohlubovat porozumění na cestě vzájemného 
darování se.  

Kurz se uskuteční dne 22. listopadu 2020 za doprovázení P. Stanislava 
Tomšíčka a manželů Blažkových. 

Bližší informace a přihlášky: Ing. Taťána Blažková, tel. 603 458 843 nebo 
na www stránkách Biskupství královéhradeckého v sekci Centra pro rodinu. 

 

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, vděčný, že je s Vámi a pro Vás!      + 
 

 

 

 

 

 

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/


 

Adventní aktivita nejen pro děti;)! 

 

 

Milé děti, milí dospělí, 

abychom lépe a snad hlouběji prožili dobu adventní, která je dobou 

přípravy na příchod Syna Božího, budou v každém kostele nástěnky, 

které se budou plnit nejen našimi asketickými kousky, ale především 

našimi dobrými skutky, projevy lásky a radosti a v neposlední řadě 

i našimi díky za to, že lásku, radost a dobro můžeme dávat i přijímat. 

V praxi to bude vypadat tak, že na nástěnku budeme doplňovat noty, 

když se dokážeme ovládnout a něco si odřekneme, sněhové vločky 

za prokázané dobro, srdce za projevenou lásku a způsobenou radost 

a hvězdu za projevený dík. 

Jestli si dospělí v tuto chvíli pomysleli, že je to jen pro děti, tak se velmi 

mýlí. Jakým příkladem bychom dětem byli, kdybychom je úkolovali 

a sami se tvářili, že se nás to netýká? Ještě by nabyly dojmu, že se 

v dospělém věku nemusí ovládat, že nemusí dělat radost, prokazovat 

dobro, projevovat lásku a děkovat, a to z nich vychovat přece nechceme?! 

/pokud ano, tak šupky dupky ke svátosti smíření, protože nechceme 

plnit slib daný při křtu/☺  

Těším se na výsledný obraz a věřím, že i mimo něj se během adventu 

projeví naše zdravé a laskavé já, které přijde do Betléma s plnou náručí 

naděje a dobra a srdcem plným lásky…                                                 

Anička Motlová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

