
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

3. – 10. ledna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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)  

– za rod Marků z Podhůrního mlýna 

Dolní Čermná – za rodinu Lenochovu, 

Bednářovu a Vitouchovu 

Dolní Čermná – za dary Ducha svatého 

při rozhodování a Boží pomoc v potřebách 

PONDĚLÍ 

4. 1. 
pondělí  

po Zjevení Páně 
  

ÚTERÝ 

5. 1. 
úterý  

po Zjevení Páně 
  

STŘEDA 

6. 1. 
středa  

po Zjevení Páně 
18.00 Dolní Čermná – za Ladislava Vacka 

ČTVRTEK 

7. 1. 
čtvrtek  

po Zjevení Páně 
18.00 Verměřovice 

PÁTEK 

8. 1. 

pátek  

po Zjevení Páně 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Martu Bednářovou 
a všechny živé a zemřelé příbuzné 

SOBOTA 

9. 1. 

Obě mše svaté  
s nedělní 

platností  
ze svátku  

Křtu Páně 
 

16.30 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Jaroslava Němce, 

Jaroslava Krejčího a duše v očistci 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic)  

– za Pavla Filipa, živé i zemřelé z rodiny 

NEDĚLE 

10. 1. 

Svátek  

Křtu Páně 

končí doba 
vánoční 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Miroslava a Vlastu 

Pecháčkovou a rodiče z obojí strany 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic)  

Dolní Čermná – za Jana Hampla a jeho 

manželku 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu, 
Venclovu a Havlovu 

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

▪ Večerní chvály  –  o nedělích po mši svaté v 16 hodin  

– ve středu, ve čtvrtek a v sobotu po mši svaté v 18 hodin  

– v pátek po mši svaté v 19 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   
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Sdělení farníkům                                3. ledna 2021 

 Slavnost Zjevení Páně 

Účast na mších svatých tento týden  

Stále se nacházíme v 5. stupni systému PES, což 

je 10% obsazenosti kostela. Jelikož v Čermné je 

kostel největší, téměř všechny mše svaté budou 

zde, aby se mohlo účastnit co nejvíce lidí. 

Na mše, které jsou přesunuty z Petrovic a 

Verměřovic, nechte prosím přednostně 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. 

Na mše svaté ve všední dny se není třeba přihlašovat. Jelikož účast v tyto 

dny nebývá velká, může přijít, kdokoli má zájem.  

Ve čtvrtek bude mše svatá ve Verměřovicích pro zatvrzelé „Turky“😉, kteří 

prostě do Čermné nepojedou – předpokládám, že se jedná hlavně o starší 

farníky 😉. Zájemci ať se hlásí u pana Jana Moravce 773 566 433, kapacita je 

pouze 13 osob. 

Nedělní mše svaté – dá-li Pán, budou opět v sobotu dvě mše svaté s nedělní 

platností a v neděli čtyři mše svaté. Na všechny tyto nedělní mše svaté je 

nutné se přihlašovat přes náš nový rezervační systém na webu farnosti. 

Přihlašovaní na tyto nedělní mše svaté vypukne opět v úterý v 18 hodin!!! 

Posledně bylo během půl hodiny téměř obsazeno, proto neváhejte. Mrzí mě, že 

nevyužíváte sobotních mší s nedělní platností. Navíc v této koronavirové době 

má každá mše cenu zlata. Například v Červeném Kostelci se lidé dostanou 

do kostela jednou za 14 dní!!! Co mám informace, tak v Letohradu, v Ústí nad 

Orlicí apod. se nyní mše svaté pro veřejnost neslouží!!! Tak lidé z okolí doplňují, 

nad čím místní ohrnují nos…;(.  

Sledovat, jak rychle se rezervace plní, je větší drama, než „Ordinace v růžové 

zahradě“ 😉.  

Svátost smíření 

budu s případnými zájemci slavit ve čtvrtek od 17 hodin ve Verměřovicích 

a v pátek zde v Dolní Čermné od 18 hodin v sakristii, a pak až mě vykopnou 

kostelníci     , ve zpovědnici.  

Prosím přihlašujte se také přes náš rezervační systém (je to tam rozděleno 

6 lidí na půl hodinu a pak čtyři lidi od půly) – předejdeme tím situaci, kdy 

v kostele čeká příliš lidí nebo naopak tam sedím naprázdno. Děkuji 

za pochopení. Pokud bude kapacita naplněna, budu zpovídat ještě dříve, či 

naopak, když se nikdo nepřihlásí, tak přijdu až na mši. Kdo nemáte přístup 

k internetu, domluvte se přes někoho, nebo se ozvěte přímo mně. 

  



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

v karanténě 

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné. Chodila by většinou v neděli 

kolem 17., 18. hodiny. V případě zájmu kontaktujte přímo paní doktorku nebo 

naši pastorační asistentku.    

Žádost o kostelnickou výpomoc 

Stále 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. Je to možnost, jak se přiblížit Pánu Bohu a více 

pochopit liturgii. Případní ochotní služebníci, ať se mi přihlásí. Děkuji předem 

i za případné tipy koho oslovit 😉! Já si je pak vyhledám v noci, s kuklou 

zazvoním a jistě neodmítnou😉! 

Zájemci o akolytskou službu 

Prosím, aby se mi případní zájemci přihlásili. Akolyta by měl být člověk, který 

se účastní každý týden alespoň nedělní mše svaté, pravidelně přistupuje 

ke svátostem (sv. přijímání, svátost smíření) a usiluje o duchovní život. 

Předpokládaný termín akolytského kurzu v Hradci Králové je leden až v květen 

(4x sobota + 1x víkend). Uvidíme, jak to bude letos kvůli koronavirové situaci. 

Přihlášky se podávají do 10. ledna.  

Případně mi dejte tipy na někoho. Děkuji.  

Tříkrálová sbírka 2021  

Vzhledem k celostátním opatřením v pátém stupni PES, 

nemohou, bohužel, tříkrálové skupinky zazvonit u vašich dveří.  

Sbírka probíhá od 1. do 24. ledna on-line na www.trikralovasbirka.cz.  

Přispět bude možné i v hotovosti v sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna 

po každé mši svaté zde v Dolní Čermné do charitních pokladniček u východů 

z kostela. Pokladničky budou v následujících dnech umístěny rovněž 

v prodejnách paní Hany Smejkalové a paní Markové na náměstí v Dolní Čermné, 

což bude oznámeno místním rozhlasem. Všem dárcům děkujeme. 

Ve Verměřovicích bude kasička v KONZUMU a v kostele za mříží. Kostel je 

otevřen každý den cca 7–17 hodin.  

Dnes požehnané křídy si můžete vzít do svých domovů. 

Výuka náboženství   

1. a 2. třída má náboženství v pátek ve škole na střídačku – jeden týden první 

a jeden týden druhá třída. 

3. třída má náboženství online ve středu od 13 hodin – jak jsme se domluvili 

s rodiči. 

  



Nabídka placené práce – což se u nás v církvi jen tak nevidí      .  

Hledáme 2 osoby na pracovní pozici „údržba hřbitova“ a přilehlého okolí. 

Vykonaná práce – formou dohody o provedení práce (DPP) – bude financována 

městysem Dolní Čermná (jemuž podle zákona přísluší údržba zmiňovaných ploch).   

Jedná se o spíše nepravidelnou následující činnost na hřbitově a přiléhajících 

prostorách – sekání a úklid posečené trávy, hrabání spadaného listí, příprava 

odpadních nádob s komunálním odpadem ke svozu a jejich uklizení po svozu, 

údržba obou přístupových schodišť. Potřebná technika a nářadí budou k dispozici.  

Zájemci se mohou hlásit na farní e-mail: dolnocermenska@farnost.eu.  

Předem děkujeme za vaši ochotu pomoci. Uvítám i tipy, koho o tuto službu poprosit. 

Článek na Čt24   

Dostalo se mi té cti, že na Silvestra vyšel na ČT24 článek, rozhovor, jak se 

nebát v této době, o strachu, o víře apod. Odkaz na rozhovor odběratelé IKF 

dostali a naleznete jej také na našem webu. 

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky 

Sbírky na opravy ve farnosti ve dnech 25.– 27. 12. 2020 vynesly 13.126 Kč. 

Děkujeme!!! 

Děkujeme také za Vaše příspěvky do pokladniček a na číslo účtu 

155816135/0300. Velice si Vaší štědrosti vážíme!!! Bez Vás by farnost 

nemohla fungovat. 

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.  
 

 

„Neboť v něm se celému světu zjevila spása:  

v něm se tvé věčné Slovo stalo smrtelným člověkem, 

 aby všechny národy vyvedlo z temnoty smrti do světla tvé nesmrtelnosti.“ 

 (mešní preface ze Slavnosti Zjevení Páně) 

  S díky za vše Vám srdečně žehná 

Váš otec Jan       + 

 

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