
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

6. – 13. prosince  

2020 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

7. 12. 

Památka 
sv. Ambrože, 

biskupa 
  

ÚTERÝ 

8. 12. 

Slavnost Panny 
Marie počaté 
bez poskvrny 

prvotního hříchu 

18.00 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za celou 
církev 

STŘEDA 

9. 12. 
   

ČTVRTEK 

10. 12. 
Panny Marie 
Loretánské 

7.30 

 

Dolní Čermná – za sponzory a dárce naší 

farnosti 

PÁTEK 

11. 12. 
 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu 
           – za pomoc a posilu v nemoci 

SOBOTA 

12. 12. 

Panny Marie 
Guadalupské 

 
 
 

 

8.00 

 

 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za Annu Machovou a rodiče 

a celou živou rodinu 
           – za sjednocení v rodině ohledně syna 

Petrovice – s nedělní platností – za Boženu 
Bednářovou, Ludmilu Junkovou, 
rodiče, sourozence a na dobrý úmysl 

NEDĚLE 

13. 12. 

3. neděle 

adventní 

radostná 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Helenu Helekalovou 
a duše v očistci  

Verměřovice – za Gustava Rouse, rodiče 
a sourozence 

Dolní Čermná – za nemocné; při mši svaté 

křest Jarouška Karla Kubíčka 

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

▪ Večerní chvály – úterý, pátek a sobota 

▪  ve čtvrtek Ranní chvály a Modlitba se čtením 

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
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Sdělení farníkům                            6. prosince 2020 

2. neděle adventní 

Poděkování  

Děkuji Vám všem, kteří přicházíte s vírou a důvěrou ke svátosti smíření. Díky, 

že zde stojíte o kněžskou službu. Děkuji také za Vaši praktickou pomoc, 

podporu, slova povzbuzení… Pán Vám viditelně odplať!!! Děkuji!!! 

Adventní duchovní obnova s P. Karlem Moravcem 11. a 12. 12.  

Příští týden zde proběhne Adventní duchovní obnova s P. Karlem Moravcem 

z Hory Matky Boží u Králík. V pátek 11. 12. by byl o. Karel k dispozici 

ke svátosti smíření od 18 hodin a od 19 hodin bude mše svatá, kterou hudebně 

doprovodí mládež. V sobotu bude od 8 hodin mše svatá, po mši svaté bude 

následovat první přednáška. Druhá přednáška by byla od 10.30 hodin. Od 11h 

by byla adorace a během ní (případně i po jejím skončení) příležitost ke svátosti 

smíření.  

Bohužel letošní koronavirová situace nám znemožňuje se zahřát a občerstvit 

v Orlovně. Ještě před týdnem jsme mysleli, že budeme obnovu vysílat online, 

ale při momentálním rozvolnění asi bude obnova pro ty, kdo přijdou 

do kostela. 

Svátost smíření před Vánocemi 

je možno přijmout příští neděli 13. 12., na 3. neděli adventní, v kostele sv. Jiří 

v Dolní Čermné od 15 hodin do 17.30. Zpovídat bude P. Tomáš Fiala z Dolní 

Dobrouče, P. Pavol Sandánus z Nekoře a moje maličkost     .   

Informační kanál farnosti 

Kdo chce být IN! 😉, tak může odebírat IKF – informační kanál farnosti, aneb 

farnost ve spojení. Přihlásit se můžete na dolnocermenska@farnost.eu 

Povzbuzující video pro manžele do adventní doby 

Cítím velkou potřebu podporovat Vás manžele, rodiče, rodiny… Jedna aktivita 

by k tomu mohla přispět😉. Farnost zakoupila jako adventní dárek pro Vás 

práva na 35 minutový pořad manželů Smékalových, kteří jsou dlouholetými 

účastníky, přednášejícími a poradci Manželských setkání.  

Manželé, udělejte si jeden adventní večer pro sebe! Video bude dostupné 

do 25. prosince. Odběratelé IKF dostanou tento odkaz e-mailem, jinak by měl 

být odkaz na webu. Děkuji za Vás a žehnám Vám!!! + 

Ekonomická rada farnosti  

se sejde ve čtvrtek 10. prosince na faře od 18 hodin.  
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Farní večerníček pro děti od 19 hodin a Čtení na dobrou noc 

pro dospělé o mši svaté od 20.15 ve středu 9. prosince 

Srdečně opět zvu a těším se na Vás on-line. Počítám s přihlášenými, případní 

další zájemci se prosím hlaste na email: dolnocermenska@farnost.eu 

Adventní aktivita nejen pro děti;)! 

V Petrovicích, ve Verměřovicích i zde v Dolní Čermné najdete vzadu v kostele 

„nástěnku“, na kterou můžete lepit připravené noty, sněhové vločky, srdce 

a hvězdy za určité skutky – viz minulé zprávy z farnosti a popisek u každé 

nástěnky a na webu. Lepidlo je tam k dispozici. 

Výprodej skladů! Adventní brožurka stále v akční ceně 26 Kč 

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. Děkuji za Váš velký zájem. Kdyby se zde rozebraly, ještě 

je několik kusů v Turecku a v Petrovicích.  

„Víkend“ kněze 

Není-li to nutné, nevolejte mi prosím v pondělí a v úterý. Stejně většinou 

tyto dny řeším farní věci, sloužím mše svaté, pohřbívám, mívám přípravy 

na svátosti, rady apod., ale potřebuji se někdy nadechnout!!! Někdy bych 

opravdu mohl od rána do večera zvedat jen telefony. Je to opravdu často 

spousta telefonátů a času u nich stráveného. Děkuji, že mnozí již voláte 

pastorační asistence.  Chápu, že byste chtěli – i já – aby byl pro Vás kněz 7 dní 

v týdnu, ale jsem jen člověk. Děkuji za pochopení. 

Náboženství tento týden téměř běžným způsobem 

V pátek má tentokrát náboženství 1. třída a druháci mají volno.  

Rozvolňování od 3. prosince do 12. prosince 

Viz informace na webu a na nástěnkách. Příští neděli už zkusíme v normálním 

režimu mší: 7.30 Dolní Čermná, 9.00 Verměřovice a 10.30 Dolní Čermná.  

Přihlašování dětí k první svátosti smíření a k prvnímu svatému 

přijímání 

Bylo by dobré se už domluvit. Zatím jsou přihlášené jen tři děti. Ale i ve třech 

si to užijeme     ! Díky za přihlášení na e-mail dolnocermenska@farnost.eu. 

Děkuji za spolupráci.   

RORÁTY on-line – pozvání 

Připomínám zajímavou nabídku z minulého týdne tradiční rorátní písně 

nazpívané sestrami Boromejkami na www.roraty.online.  
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Nabídka sv. přijímání pro nemocné  

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné. V případě zájmu kontaktujte 

naši pastorační asistentku Martu Marešovou.  

Také máme ochotného akolytu Jana Moravce z Turecka, na kterého se můžete 

obracet na tel. č. 773 566 433. 

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 

a ve čtvrtek za Vás bude sloužena mše svatá!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po včerejší mši ve Verměřovicích mě kupodivu  

čertice neodnesla do teplých pekelných nížin,  

tak zůstávám s Vámi zde na Zemi  

a srdečně Vám žehnám do našeho společného Adventu      !  

Hezky ho prožijte!  

 

Váš otec Jan       + 
 

 

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/

