
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

21. – 28. února  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

21. 2. 

1. neděle  

postní 
 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet 

dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi 

divokými zvířaty a andělé mu sloužili. /Mk 1, 12-13/ 

PONDĚLÍ 

22. 2. 

Svátek  

Stolce svatého 

apoštola Petra 

  

ÚTERÝ 

23. 2. 

Úterý 

 po 1. neděli postní   

STŘEDA 

24. 2. 

Středa 

 po 1. neděli postní 
  

ČTVRTEK 

25. 2. 

Čtvrtek 

 po 1. neděli postní 

15.00  

 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – zádušní mše za paní Marii 

Šemberovou z Dolní Čermné – POUZE 

 PRO RODINU 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o další Boží pomoc a ochranu 

PÁTEK 

26. 2. 

Pátek 

 po 1. neděli postní 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Bartoňovu, 

Adamcovu a Zorku   

SOBOTA 

27. 2. 

Obě mše svaté 

jsou z 2. neděle 

postní 

 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

14.00 

 

16.30 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – mše sv. se křtinami (Filip a 

Jan Mašínovi) – POUZE PRO RODINU 

Dolní Čermná – za uzdravení nemocné  

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na poděkování s prosbou 

o Boží pomoc a ochranu 

NEDĚLE 

28. 2. 

2. neděle  

postní 

 

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 
 

Sbírka   

Svatopetrský haléř 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře 

a rodiče 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– na poděkování za dar života, 

Boží požehnání a ochranu 

Dolní Čermná – za naši farnost a za dobré 

prožití postní doby    

Dolní Čermná – na úmysl dárce     
 

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

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

– ve ČT, PÁ a SO po mši svaté v 18 (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  

mailto:dolnocermenska@farnost.eu
mailto:marta_maresova@seznam.cz


 

Sdělení farníkům                              21. února 2021 

 1. neděle postní 

Poděkování 

Děkuji všem za modlitbu, slova povzbuzení a za konkrétní nabídku pomoci!!! 

Moc si toho vážím. Jste skvělí😉!  

Také děkuji všem, kdo v těchto dnech vyhazovali sníh kolem našich kostelů. 

Máte to nejen u Hospodina, ale i ve svalech😉, avšak doufám, že ne v zádech;(. 

Mše svaté 

Dá-li Pán, budou už od čtvrtka opět mše svaté.  

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. 

BEZ rezervace NENÍ, bohužel, ÚČAST na nedělních bohoslužbách MOŽNÁ  

– prosíme Vás, abyste toto respektovali. 

Přihlašovaní na nedělní mše svaté začne TENTOKRÁT MIMOŘÁDNĚ 

až ve ČTVRTEK ve 20 hodin!!!, kdy už bude jistější, zda mše svaté opravdu 

budou. (Kdo má intenci, ať se ozve paní Martě Marešové do čtvrteční 

19. hodiny, kolik míst chce rezervovat.) 

Ve čtvrtek a v pátek je možno jít na mši svatou bez přihlašování. 

Díky za Vaši disciplinovanost a spolupráci. 

Rozloučení s paní Marií Šemberovou ve čtvrtek 25. února 

V úterý 16. února zemřela paní Marie Šemberová z Rychty čp. 77. Kvůli 

koronaviru a omezením vlády je možné, aby se zádušní mše svaté účastnila 

jen rodina. Děkujeme za pochopení. Pokud se chcete soukromě rozloučit, 

krátce pomodlit, položit květinu a kondolovat pozůstalým, můžete tak učinit 

v našem kostele v Dolní Čermné ve čtvrtek 25. února od 14.15 do 14.45 hodin.  

Svátost smíření ve čtvrtek 25. 2. a v pátek 26. 2. přede mší sv. 

Prosím, hlaste se přes rezervační systém. V případě většího zájmu termíny přidám. 

Sv. přijímání pro celiaky 

Divil jsem se, že tu nikdo takový není, ale už jsem někoho odhalil      . Pokud 

má někdo bezlepkovou dietu, může přijímat Tělo Páně v hostii pro celiaky, 

dejte mi příp. prosím vědět. Děkuji.  

  



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.  

Křížové cesty v naší farnosti 

V postní době se bude konat pobožnost křížové cesty – vždy v pátek přede mší 

svatou (tj. od 18.30) a v neděli před odpolední mší svatou (tj. od 15.30).  

Postní aktivita naší farnosti – příprava na obnovu křestního 

vyznání o velikonoční vigilii 

Postní doba má být přípravou na Velikonoce, na královnu všech mší – 

velikonoční vigilii, při které je spousta velikých znamení a úkonů. Při jedné 

části této velké mše je obnova křestního vyznání.  Křest si většina z nás 

nepamatuje a možná už nikdy jsme se nedostali k tomu porozjímat o tom co 

čím je křest pro každého z nás, pro mě osobně… Tak možná i o tom by měla 

být naše letošní společná a někdy i společně prožitá doba postní. Rozjímat nad 

jednotlivými otázkami z obnovy našeho křtu, které nám budou kladeny 

při sobotní velikonoční vigilii. Pravděpodobně mnozí z nás vědí, že když chceme 

odpovídat dobře, tak říkáme 3x ano a 3x věřím, a hlavně já vždy věřím a možná 

někdo se mnou;), že nám to pan farář těsně před tímto obřadem připomene😉.  

Ale víme vůbec na jakou otázku odpovídáme?         

Drazí, máme tedy před sebou dobu postní jako dar, kdy se můžeme na tuto 

velkou obnovu našeho křtu připravit. Křest se přijímá jednou za život. Naše 

osobní rozhodnutí pro křest, pro Krista obnovujeme každý rok o Velikonocích, 

ale je dobré to dělat každý den.  

Každou neděli budete mít možnost si z kostela odnést lísteček s jednou otázkou 

z obnovy našeho křestního vyznání. Myslím si, že by bylo pro mě obohacující, 

kdybyste mě na oplátku daly sepsaná vaše rozjímání 😉.  

V první odpovědi říkáme ANO na to, že se zříkáme hříchu, abychom mohli žít 

ve svobodě dětí Božích. Na tuto otázku bychom se mohli při našich 

soukromých rozjímáních ptát například takto: Co pro mě znamená žít ve 

svobodě dětí Božích? Žiji tak? Jak vnímám slovo svoboda? Opravdu se dokážu 

zříci hříchu? Uvědomil jsem si vůbec někdy proč se mám zříci hříchu?  Proto, 

abych žil ve svobodě Božích dětí. 

Postní brožurka královéhradecké diecéze k zakoupení  

Naše diecézní specialitka je k zakoupení v kostele vzadu na stolku za 38 Kč.  

Letošní meditace jsou k tématu výchova. Jako autoři byli osloveni rodiče, 

vychovatelé, učitelé apod.  

 

  



Velikonoční paškálky 

Pro zájemce nabízíme společné objednání malých paškálků.  

Myslím, že je krásné, když doma máme svíčku k modlitbě, ke společnému jídlu 

apod. Svíce nám symbolizuje a připomíná Krista. Velikonoční svíce – paškál 

symbolizuje Krista vzkříšeného, živého, tedy velikou radost;)! 

Pokud máte zájem napište na e-mail naší pastorační asistentce, jaký 

paškálek a kolik kusů chcete objednat. Příp. bude možno si snad 

zapsat v kostele. 

1) z prodejny Angelos v Lanškrouně – menší, 2 cm široké a 19 cm 

vysoké, 25 Kč/ks 

2) z Náchoda od paní, která je sama doma vyrábí a kterou osobně 

znám – větší 4,5 cm široké a 24,5 cm vysoké, s letopočtem, 60 Kč/ks 

Sbírka svatopetrský haléř  

Tato sbírka v naší farnosti proběhne příští neděli 28. února. Jedná se 

o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. Výtěžek sbírky je určen 

do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve. 

Sbírka na elektriku ve farním kostele 

Sbírka další neděle 7. března bude na náklady za elektřinu v našem farním 

kostele. Jedná se především o topení, které hojně využíváme. Na zálohách nyní 

platíme 25.000 Kč ročně. Děkujeme za Vaši štědrost, podporu a pomoc. 

Nefunkční zvon v Dolní Čermné  

Oprava bude stát kolem 10.000 Kč. Děkujeme za Vaše příspěvky na účet nebo 

osobně.  

Nové fotky na webu 

Na webu si už brzy budete moci prohlédnout fotografie z nedělního pověření 

MUDr. Zdeny Novotné ke službě podávání Eucharistie a fotky z Popeleční středy. 

Děkujeme panu Tomáši Bednářovi za nafocení a panu Zdeňku Krátkému 

za umístění na web.  

 

„Nejen z chleba žije člověk,  

ale z každého slova,  

které vychází z Božích úst.“ 

Zpěv před evangeliem, 1. neděle postní 
 

Přeji Vám požehnaný čas doby postní 

 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/

