
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

27. prosince 2020  

– 3. ledna 2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

27. 12. 

Svátek Svaté 

rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 

Obnova 
manželských slibů 

a požehnání 
manželům 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za + Matyldu Kroulíkovou 

a manžela Josefa a dceru Marii  

Dolní Čermná – za manžele naší farnosti 

a za naše rodiny 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic)  

– na poděkování za dar života Filipa a Jana 

a za požehnání pro celou rodinu 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

za papeže Františka, biskupy a kněze 

ČTVRTEK 

31. 12. 

Sv. Silvestr I., papež 

Mše svaté 
na poděkování  
za uplynulý rok 

14.00 

16.00 

 

 

Dolní Čermná – za Jana a Helenu Moravcovy 

Dolní Čermná – na poděkování za přijatá 

dobrodiní s prosbou o Boží pomoc 

do nového roku 

PÁTEK 

1. 1. 

2021 

Slavnost 

Matky Boží, 

Panny Marie 

– zasvěcený 
svátek 

7.30 

9.00 

 

 

10.30 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic)  

– za Boží požehnání a ochranu 

pro celou obec Petrovice 

Dolní Čermná – za živé i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – za Josefa Hrdličku, 

manželku a jejich syna a duše v očistci 

SOBOTA 

2. 1. 

Obě mše svaté 

s nedělní platností 
ze slavnosti  

Zjevení Páně 

16.30 

18.00 

 

Dolní Čermná – volná intence   

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic)  

– za Emila Moravce a rodinu 

NEDĚLE 

3. 1. 

Slavnost  

Zjevení Páně 

Žehnání vody, 
kadidla a křídy 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Svobodovy a Chaloupkovy 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic)  

Dolní Čermná – za rodinu Lenochovu, 

Bednářovu a Vitouchovu 

Dolní Čermná – za dary Ducha svatého 

při rozhodování a Boží pomoc v potřebách 

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

▪ Večerní chvály – o nedělích, ve čtvrtek a v pátek po mši svaté v 16 hodin  

– v sobotu po mši svaté v 18 hodin 

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                           27. prosince 2020 

Svátek Svaté rodiny 

Poděkování  

Děkuji z celého srdce paní Martě Marešové, že tolik 

hodin, skoro dnů;( protelefonovala a věnovala tomu, 

aby se co nejvíce lidí dostalo v těchto dnech na mše 

svaté. Děkuji!!! Děkuji za její ochotu, trpělivost a 

obětavost. Odvedla jedinečnou a velice náročnou práci. 

Děkuji Vám všem, kdo se staráte o naše kostely: kostelníkům, těm, kdo uklízí 

naše kostely, dělají květinovou výzdobu, děkuji všem spolupracovníkům naší 

farnosti.  

Děkuji všem, co připravili kostely na Vánoce. 

Děkuji za velké a krásné a praktické dary od Vás, jsem zahanben… 

Děkuji, že můžu být s Vámi😉!!! Je mi s Vámi pohádkově😉.  

Účast na mších svatých tento týden 

Od pondělí do středy zde mše svaté nebudou, kdybyste potřebovali kněžskou 
službu, domluvte se v Bystřeci s P. ThLic. Ireneuszem Szocinskim 739 409 356. 
Děkuji za pochopení. 

Nový rezervační systém, ve kterém se budete na mše svaté přihlašovat přímo 
vy sami, se na našem webu spustí v úterý v 18 hodin. Pro vytvoření rezervace 
zde uvedete celé jméno (např. "Jan Vomáčka" nebo "Rodina Smejkalova") a 
počet lidí. Uveďte i své telefonní číslo, aby Vás v případě nejasností mohla 
naše pastorační asistentka kontaktovat. Bližší informace najdete na webu. 

Uvidíme, jaký bude o mše svaté zájem, ale prosíme zapište se zatím pouze 
jednou buď ve čtvrtek 31. 12. nebo v pátek 1. 1. a podruhé na neděli. O kom 
víte, že nemá přístup k internetu, tak se s ním domluvte a přihlaste ho nebo 
volejte paní Martě Marešové.  

Nyní se nacházíme v 5. stupni systému PES, což je 10% obsazenosti kostela. 
Jelikož v Čermné je kostel největší, všechny mše svaté budou zde, aby se 
mohlo účastnit co nejvíce lidí.  

Na mše, které jsou přesunuty z Petrovic a Verměřovic, nechte prosím přihlásit 
farníky z těchto obcí. Farníci z těchto obcí jsou ochotni dovést své 
spolufarníky, kteří mají problém s dopravou; případně kontaktujte pastorační 
asistentku, která Vám odvoz zprostředkuje. Děkuji za spolupráci. 

Žádost o kostelnickou výpomoc 

Hledáme ochotné muže a ženy, kteří by byli ochotni pomoci panu Stanislavu 
Moravcovi a Vítkovi Macháčkovi v kostelnické službě. Jednalo by se např. 
o jeden den v týdnu, či jednu mši v neděli nebo nějaký záskok v případné 
nemoci apod. Můžete být i ve dvojici, můžou to být ženy, muži, manželé. Je to 
možnost, jak se přiblížit Pánu Bohu a více pochopit liturgii. Případní ochotní 

služebníci, ať se mi přihlásí. Děkuji předem😉! 



Zájemci o akolytskou službu 

Když jsem se dozvěděl, do jaké úžasné farnosti jdu, překvapilo mě, že je zde 
pouze jeden akolyta. Podávat Tělo Páně považuji za veliký dar, ale při 
takovémto velkém počtu lidí je dobré, kdyby mi na každé nedělní či sváteční 
mši svaté pomáhal jeden akolyta. Osvědčené je, když jsou to muži, kteří už 
nemusí být s malými dětmi v lavici, ale je to o domluvě. Myslím, že pan Jan 

Moravec je ideální prototyp😉 a děkuji mu za jeho službu. Prosím, aby se mi 
případní ochotní služebníci přihlásili. Kvůli koronaviru se možná vše změní, 
ale zatím biskupství nabízí kurz v Hradci Králové v lednu až v květnu 
4x sobota + 1x víkend a přihlášky se podávají do 10. ledna.  

Silvestrovský Farní večerníček pro děti ve čtvrtek 31. prosince 

od 19 hodin a Čtení na dobrou noc pro dospělé o mši svaté od 20.15?  

Když skončilo úterní čtení, podíval jsem se do kalendáře a zjistil, že další volný 

večer mám až 14. ledna. Tak mě napadlo nabídnout Vám v této koronavirové 

době na Silvestra čtení nebo udělat nějaký společný farní on-line Silvestr asi 

na hodinu – že by například jednotliví mladí a děti něco zahráli a zazpívali 

bychom si on-line koledy apod. Děkuji za Vaše příp. nápady, návrhy, pomoc… 

dolnocermenska@farnost.eu 

Fotky z dětské „půlnoční“ 

Děkuji Tomáši Bednářovi za fotky z „půlnoční“ pro děti, které najdete již během 

dneška na webu. Děkuji také panu Ing. Krátkému za jeho webovou službu naší 

farnosti!!! 

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 

Modlitební knížky 

je možno stále zakoupit v kostele v Dolní Čermné na stolku uprostřed kostela 

za 120 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 a rádi 

Vám při mši zatopíme😉!!! 
 

Ať Láska vládne světu! 

  S díky za vše Vám srdečně žehná 

Váš otec Jan       + 

 

 

Web: dolnocermenska.farnost.eu, farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz    
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https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
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„Půlnoční“ pro děti 24. 12. 2020 v 16 hodin v Dolní Čermné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Tomáš Bednář 


