
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

29. listopadu – 6. prosince 

2020 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 
30. 11. 

Svátek  
sv. Ondřeje, 

apoštola 

18.00 

 

Verměřovice – za rodinu Maříkovu 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ÚTERÝ 
1. 12. 

   

STŘEDA 
2. 12.  

18.00 
 

 

Adventní adorace s kytarou – Dolní 
Čermná 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ČTVRTEK 
3. 12. 

Sv. František 
Xaverský, kněz 

Poutní mše svatá  
v Petrovicích 

18.00 

 

Petrovice – za syna a manžela Hrubantovy 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

PÁTEK 
4. 12. 

První pátek v měsíci 

Sv. Jan Damašský 
Sv. Barbora 

 
19.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 
s prosbou o pomoc Ducha Svatého 

SOBOTA 
5. 12. 

 
18.00 

 
Verměřovice – s nedělní platností – za živé 

i zemřelé z rodiny Moravcovy a Sykovy  

NEDĚLE 
6. 12. 

2. neděle 
adventní 

Sv. Mikuláš 

 9.00 
 

10.30 

 
Dolní Čermná – za + Filoménu Andrlovou, 

sourozence a duše v očistci 

Dolní Čermná – za naši farnost, zvlášť za 
nemocné a smutné 

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

Večerní chvály – pondělí, čtvrtek, 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  



Sdělení farníkům                         29. listopadu 2020 

1. neděle adventní 

Možná účast 20 lidí na mši svaté od pondělí 23. listopadu  
Stále platí pouze 20 lidí v kostele, možná v týdnu se to změní na 3. stupeň 30 
lidí. Kdo se chcete zúčastnit mše svaté nebo středeční adorace 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.  

Na sobotní mši svatou v Turecku dejme nejdříve možnost místním, příp. 
v nezájmu místních Vám ve čtvrtek napíšu e-mail a bude možno vyplnit zbylá 
místa. Děkuji za spolupráci.  

Svaté přijímání je možné přijmout: 

 v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 
v neděli 29. 11. od cca 10 hodin do cca 11 hodin a odpoledne od 16 do 17 
hodin a v neděli 6. prosince ve stejných zaběhnutých časech. 

Svátost smíření před prvním pátkem 
je možno přijmout v pondělí 30. 11. od 16.30 do 17.30 ve Verměřovicích. 
Ve středu 2. 12. od 15 do 16 hodin v Dolní Čermné bude zpovídat P. Pavol 
Sandánus z Nekoře. Ve čtvrtek budu slavit od 16.30 do 17.30 svátost smíření 
v Petrovicích a v pátek od 16.30 do 18.30 v Dolní Čermné v sakristii. Zároveň 
v těchto časech je možno přistoupit ke svatému přijímání. Jinak svátost smíření 
je možno přijmout na požádání.  

Náboženství tento týden už skoro běžným způsobem 
Od pondělí 30. 11. bude znovu probíhat výuka náboženství ve škole i na faře. 
Ve škole již budou všichni žáci prvního stupně. 6. a 7. ročník se bude střídat 
sudý a lichý týden. Tento týden má v pátek náboženství 2. třída a prvňáci mají 
volno, kvůli nemožnosti míchání skupin;(.  

Adventní aktivita nejen pro děti;)! 
V Petrovicích, ve Verměřovicích i zde v Dolní Čermné najdete vzadu v kostele 
„nástěnku“, na kterou můžete lepit připraveným lepidlem připravené noty, 
sněhové vločky, srdce a hvězdy za určité skutky viz minulé zprávy z farnosti 
a popisek u každé nástěnky a na webu. 

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. Jelikož hospody jsou uzavřeny, tak to máte 

místo jednoho točeného píva�.  

Nový adventní Poutník a vyjádření se ke klečení při mši on-line 

V našich kostelích si můžete vzít nový adventní Poutník, cena za tisk je 20 Kč 
a kasička je umístěna vedle. Děkujeme. Mám velikou radost, že Poutník je čím 
dál více náš. Děkujeme za Vaše fotografie a články!!! Uzávěrka vánočního čísla, 
které by mělo vyjít za tři týdny 20. 12., je už tuto sobotu 5. prosince. Budeme 
rádi, když opět pošlete nějaké vánoční fotky, třeba fotky Vašich betlémů apod. 
A samozřejmě budeme vděční i za Vaše články, postřehy apod.  

Jsem rád, že v aktuálním čísle je na straně 8 a 9 článek o účasti na mši sv. 
v mimořádných podmínkách. Víme, že tato doba je těžká i v tomto. Jistě je 
snazší se hezky obléci, když můžeme jít do kostela, než když se chystáme 
sledovat mši doma. Někdy se možná musíme přemlouvat, abychom se nedívali 
na mši v pyžamu a v posteli…  

Osobně si myslím, že je dobré se i na sledování mše svaté hezky obléci. Pan 
biskup Jan Vokál si přeje, abychom prožívali mši v přímém přenosu, a ne 
ze záznamu. Proto si myslím, že vůbec není špatné, když prožíváme mši se 
vším všudy. Vždyť gesta, postoje, nás k něčemu vedou. Proto i při sledování 
přenosu mše svaté můžeme v okamžiku proměňování klečet. Nesouhlasím 
tedy s autorem článku, který píše, že klečet není vhodné. Tím by se popíral 
i význam dřívějšího zvonění při proměňování, kdy na tento okamžik 
upozorňoval zvon a lidé si často z úcty klekli i na poli. Taky se neklaněli řepě, 
ale Pánu Ježíši v eucharistii, který právě přichází do našeho kostela.   

Zatím zde se mi ještě nezobrazuje na monitoru, jak to prožíváte jednotlivé 
rodiny a jak to cítíte, ale přijde mi, že je vhodné si kleknout ve chvíli, kdy živý 
Kristus přichází do našeho kostela v eucharistii.  

Přihlášení dětí k prvnímu svatému přijímání 
V neděli 6. června 2021 na Slavnost Těla a Krve Páně, dá-li Pán proběhne 
u nás první svaté přijímání dětí. Běžně to bývají děti navštěvující 3. třídu. 
Máte-li zájem, aby i Vaše dítko tuto svátost přijalo, přihlaste mi prosím Vašeho 
potomka na e-mail dolnocermenska@farnost.eu. Děkuji za spolupráci.  

Poděkování panu Pavlu Marešovi 
Ač jsme veliká farnost, a Bohu díky i sledovanost přenosů je krásná, tak 
s přenosem bohoslužeb mi zatím pomáhá jediný člověk – pan Pavel Mareš, 
za což mu mnohokrát děkuji!!! Kolegiálně zde se mnou prožívá zimu kostela 
nejen při přenosech, ale i jindy, kdy se zde scházíme a hledáme další možnosti, 
jak přenosy zlepšit. I dnešní přenos probíhá zase jinak a doufáme, že lépe… 



Doufáme, že nás slyšíte a vidíte. Snažíme se to stále vylepšovat… Na pastorační 
radě jsem zjistil, že jak jste za monitorem, tak opravdu nevíte, že to, že vysíláme 
i z Petrovic a Verměřovic je snaha, abychom byli spolu co nejvíce, ale je to zas 
dělané jinak než zde v Dolní Čermné. Tam jde zvuk jen z reproduktorů 
do notebooku, kdežto zde v Dolní Čermné to jde přes kabely do notebooku.  

Nové fotky na webu 
Na webu najdete fotky ze slavnosti Krista Krále z Petrovic a již brzy ze žehnání 
vašich adventních věnců a z této dnešní mše od paní Ludmily Ešpandrové, 
které tímto ze srdce děkuji za její ochotu, rychlost a krásné snímky, které nám 
zde chyběly.  

Poslední rozloučení tento týden 
Kvůli omezením vlády jsme se jen v kruhu rodiny rozloučili v pátek při mši 
svaté ve 14 hodin s paní Marií Jansovou rozenou Kubíčkovou zde z Dolní 
Čermné, žijící v posledních letech v Dolní Dobrouči a v sobotu v 10 hodin 
s paní Emilií Nastoupilovou rozenou Vackovou. 

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. 

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!!! 

RORÁTY on-line – pozvání 
Dostal jsem zajímavou nabídku, kde si můžete pustit na www.roraty.online  
tradiční rorátní písně nazpívané sestrami Boromejkami. Můžete využít jen 
něco z této nabídky, je to jinak koncipovaná 30minutová ranní modlitba, 
pobožnost, která obsahuje: především tradiční rorátní písně, desátek růžence, 
žalmy, úryvek z Písma a zamyšlení, prosby a další modlitby. Jsou k dispozici 
také jako mobilní aplikace Android na Google Play.  

Přeji Vám krásně prožitý Advent!  

Nenechme se nic z toho krásna Adventu vzít ����! 

Srdečně Vám žehnám!  

V Kristu s Vámi spojený  

Váš otec Jan ����+ 



 

 

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


