
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

7. – 14. února  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

7. 2. 
5. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Vojtěcha Zpěváka a rodiče 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na poděkování Bohu s prosbou 

o požehnání pro celou rodinu 

Dolní Čermná – za Annu a Blaženu Machovy 

a ostatní zemřelé i žijící členy rodiny  

Dolní Čermná – za ochranu rodin a záchranu 

manželství, která procházejí jakoukoliv krizí 

PONDĚLÍ 

8. 2. 
Sv. Josefiny Bakhity   

ÚTERÝ 

9. 2. 

Úterý 5. týdne 

v mezidobí   

STŘEDA 

10. 2. 

Památka 

sv. Scholastiky 
  

ČTVRTEK 

11. 2. 

Panny Marie Lurdské 

Světový den 

nemocných 
  

PÁTEK 

12. 2. 

Pátek 5. týdne 

v mezidobí 
  

SOBOTA 

13. 2. 

Obě mše svaté 

jsou z 6. neděle 

v mezidobí 

16.30 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Židkovy a Hrstkovy 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

14. 2. 

6. neděle 

v mezidobí 

 
Sv. Valentin 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

16.00 

Dolní Čermná – za Oldřicha Havlíčka, 

manželku Bohuslavu, syny Oldřicha 

a Václava a duše v očistci 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za Martu a Josefa Junkovy a syna Josefa 

Dolní Čermná – za duše v očistci  

Dolní Čermná – za rodinu   

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30 hodin 

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

v 18 hodin 

Srdečně zvu 😉! 
 

Kontakt:   

Past. asistentka: Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz  

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                               7. února 2021 

 5. neděle v mezidobí 

Od pondělí 8. února do pátku 12. února,  

ve farnosti mše svaté nebudou. 

V případě potřeby zaopatřování nebo dalších neodkladných záležitostí, 

volejte prosím P. Josefa Roušara z Letohradu (737 747 204). 

Rezervační systém na nedělní mše svaté  

Nedělní mše svaté – dá-li Pán, budou opět v sobotu dvě mše svaté z neděle 

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

přihlašovat přes náš rezervační systém na webu farnosti. 

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

Neváhejte, je brzy obsazeno. (Kdo má intenci, ať se ozve paní Martě Marešové 

do úterní 17. hodiny, kolik míst chce rezervovat.) 

Díky za Vaši disciplinovanost a spolupráci. 

Děkuji také Martě Marešové za obvolávání, organizaci a její čas, který tomu 

věnuje. 

Adorace před postní dobou  

Bývalo tady zvykem, tak v tom pokračujeme. V neděli 14. února a v úterý 

16. února bude ve farním kostele v Dolní Čermné možnost adorace před postní 

dobou. V neděli po skončení mše svaté a večerních chval od cca 17.15 do 20.00 

a v úterý 16. 2. od 14 do 18 hodin. V kostele jsou papíry, kde je možno se 

zapsat po půl hodinách, vždy dvě osoby. Děkujeme. (Po dvou nedělních mší 

svatých se nezapsal nikdo, tak uvidíme, jak to dopadne… 😉) 

„Krabičková sbírka“ pro misie   

V našem farním kostele sv. Jiří u zadního vchodu je stálá charitativní 

„krabičková sbírka“ pro zahraniční misie. Seznam předmětů, které se sbírají 

je uveden přímo na krabičce. Bližší informace o sbírce a o tom, co se vloni 

vybralo se dočtete v březnovém čísle Poutníku.       

Nefunkční zvon v Dolní Čermné  

K mému velkému překvapení mi nikdo nic neřekl, ale já jsem si všiml, že už delší 

dobu jsem neslyšel náš zvon. Opravdu nezvoní. Zvon byl instalován v roce 1980, 

ale bohužel se nám nepodařilo najít schéma zapojení jeho elektropohonu. 

Obrátili jsme se tedy na firmu pana Fógla z Letohradu, která problém začala 

tento týden řešit. Po usilovné 2,5hodinové pátrací práci dvou techniků, byla 

příčina nefunkčnosti objevena. Jedná se nejen o závady elektrické, ale i 

mechanické. Na jejich odstranění se pracuje.  Věříme, že nám zvon bude brzo 

opět zvonit. 



Časopisy a jiné věci v našem kostele   

Vzadu na stolku v kostele v DČ jsou k dispozici kromě jiného časopisy:  

• Naše farní ohlášky 

• Poutník  

• IN! – časopis pro dívky 

• Tarsicius – časopis (nejen) pro kluky u oltáře 

• Adalbert – měsíčník královéhradecké diecéze  

Stále si můžete koupit Modlitební knížku a také knížku od Aničky Motlové a 

dětí naší farnosti Belzebub? Nemá šanci! …aneb Ain zabil Kábela. Dále si zde 

můžete vzít Nedělní liturgii a pohlednice Vyšebrodské Madony a cisterciáckého 

kláštera ve Vyšším Brodě. A obzvlášť doporučujeme pohlednice Zlatokorunské 

Madony, neboť jich máme ještě cca 300 ks. Berte do pravé i levé kapsy. Zbytek 

dáme do výše uvedené „krabičkové sbírky“😉! 

Nové fotky na webu 

Na webu si můžete prohlédnout dvě nové fotogalerie. Poslední je z úterní mše 

svaté v 18 hodin na svátek Uvedení Páně do chrámu. 

Zápis z pastorační a ekonomické rady farnosti 

Zápis z pastorační rady farnosti jsem Vám zaslal na Informační Kanál 

Farnosti. Dále je umístěn na webu a v zadní předsíni kostela. Věřím, že ten 

samý postup zažijete brzy se zápisem z ekonomické rady farnosti😉.  

Liturgické okénko – připomenutí – drobná změna v postojích  

Při mši svaté budeme klekat až při epiklezi – vztáhnutí rukou kněze nad dary 

– stejně jako ministranti. 

A po tajemství víry se postavíme – stejně jako ministranti – jak to má správně 

být a jak zaznívá i v textech eucharistických modliteb: „…smíme stát před 

tebou a můžem ti sloužit…“, „…vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.“, apod. 

Stáním vyjadřujeme úctu, ale také radost, připravenost naslouchat a na slyšené 

reagovat. 

Kdo jde číst čtení a přímluvy uklání se před oltářem – obětním stolem.  

Poděkování  

Děkuji všem ministrantům, kostelníkům, varhaníkům a kytaristce, že i v této 

době tak ochotně slouží. Děkuji všem, kdo v našich kostelech uklízíte, děláte 

květinovou výzdobu a jinak se staráte… Moc si toho vážím!  

Děkujeme také za příspěvek 2.000 Kč na svíčky. Navíc jsme na půdě nad 

sakristii našli spoustu starých svíček, které se budeme snažit také využít.  

Děkuji, že využíváte svátosti smíření, takže po tomto týdnu můžu zase říci, 

že jsem ve svaté farnosti – tolik z Vás využilo tuto svátost uzdravení     ! Díky!  

Děkuju, že jste mě přijali… děkuju že je tady tolik dobrých lidi… díky za vaše 

příspěvky pro farnost, díky za jakýkoliv Váš projev lásky, všímavosti a oběti… 



Sv. přijímání pro nemocné koronavirem a ty, kdo jsou v karanténě 

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné. Chodí většinou v neděli kolem 

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

pastorační asistentku. 

Volné mešní intence 

Stále jsou volné mešní intence v nadcházejícím období. Své úmysly na mše 

svaté si můžete si dávat osobně, emailem nebo telefonicky. 

 

/Svatoblažejské požehnání v Dolní Čermné 2. února 2021/ 

 

„Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;  

a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,  

chraň nás stále svou mocí.“ 

Vstupní modlitba 

 

„Zdalipak jsme nebyli Bohem stvořeni, 

abychom naplnili zem a byli jeden druhému pomocníkem?  

Tím, který druhému poslouží?“ 

(z promluvy) 

Přeji Vám požehnaný 5. týden liturgického mezidobí 

 a srdečně Vám žehnám 

 Váš otec Jan       + 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky.   

https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

