
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

4. – 11. října 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

4. 10. 

27. neděle 

v mezidobí 

První svaté 

přijímání 

v DČ  

Sbírka 

na opravy 

ve farnosti 

 

9.30 

 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za vytrvalost ve víře dětí, 
které dnes přijmou poprvé Pána Ježíše 
v eucharistii a za jejich rodiny 

Mariánská Hora – za uzdravení nemocného 
a nemocných a posilu pro ně 
a jejich rodiny 

PONDĚLÍ 

5. 10. 
   

ÚTERÝ 

6. 10. 
   

STŘEDA 

7. 10. 
Památka Panny 
Marie Růžencové 

19.00 Dolní Čermná – za Alžbětu a Aloise Sukovy 

ČTVRTEK 

8. 10. 
 

7.30 

 
Dolní Čermná – prosba k Duchu Svatému    

o víru a lásku 

PÁTEK 

9. 10. 
 19.00 Dolní Čermná – za rodinu Křivohlávkovu 

SOBOTA 

10. 10. 
 

19.00 Petrovice – s nedělní platností 
na úmysl dárce 

NEDĚLE 

11. 10. 

28. neděle 

v mezidobí 

7.30 
 

9.00 

 

 

10.30 

Dolní Čermná – za rodinu Bednářovu, 
Lenochovu a Vitouchovu  

Verměřovice – za dobré zvládnutí 
koronavirové situace, za všechny nemocné 
a za všechny, kdo se starají a rozhodují 

Dolní Čermná – volná intence 

 

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

▪ Večerní chvály – středa, pátek 

▪ Ranní chvály a Modlitba se čtením – čtvrtek 

Srdečně zvu 😉! 

Kontakt: P. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu   

mailto:dolnocermenska@farnost.eu


Sdělení farníkům           4. října 2020 

27. neděle v mezidobí 

Krizové opatření COVID-19 v naší farnosti 

S účinností od 5. 10. 2020 přijala vláda ČR krizové opatření, ve kterém mimo 

jiné: 

• zakazuje hromadné akce ve vnitřních prostorech nad 10 účastníků 

a ve vnějších prostorech nad 20 účastníků s výjimkou např. účasti 

na svatbě a pohřbu, pokud bude odstup od jiných osob 2 metry; 

• omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je 

míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, 

se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích 

bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá!!! 

Abychom vyhověli těmto požadavkům, tak od neděle 11. října budou mše již 

v zimním režimu. Tzn. v 7.30 Dolní Čermná, Verměřovice/Petrovice 

v 9.00 a v 10.30 Dolní Čermná. Do Petrovic prosíme moc nejezděte, není tam 

kapacita 100 míst na sezení. Děkujeme za pochopení.  

Poděkování slavnost prvního svatého přijímání 

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k dnešní slavnosti. Vám rodiče za důvěru 

a doprovázení. Aničce Motlové za citlivou láskyplnou a radostnou přípravu. 

Vytápění na faře 

Tato věc se stále ještě řeší a promýšlí. Máte-li nějaké nápady a zkušenosti, 

budu rád, když mi je řeknete či napíšete. Děkuji Vám. Můžeme jet stále 

na akumulační kamna, která ale nejsou všude!!! Jsou navíc už zasloužilá, 

50 let stará, a nevytopí zřejmě dostatečně prostory… 

Společné udílení svátosti pomazání nemocných 17. a 18. 10. 

Jelikož na jaře se společné udílení svátosti pomazání nemocných nekonalo, 

tak Vám tuto službu nabízíme v sobotu 17. října při mši svaté s nedělní 

platností ve Verměřovicích a v neděli 18. října v 7.30 v Dolní Čermné, v 9.00 

v Petrovicích a v 10.30 při mši svaté v Dolní Čermné. Zapisujte se prosím 

na lístečky v kostelech a vhoďte je do krabiček, nebo se nahlašujte paní Martě 

Marešové: 737 424 905 nebo na email: Marta_Maresova@seznam.cz 

Děkujeme.  

• Kdo může přijmout svátost pomazání nemocných? Svátost pomazání 

nemocných je určena jako posila pro věřící, kdo jsou zesláblí nemocí 

či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají na operaci. Udělení 

této svátosti má předcházet osobní zpověď nemocného. 

  

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4Y1T
mailto:Marta_Maresova@seznam.cz


 

• Svátost pomazání nemocných má tyto účinky: Spojuje nemocného 

s Kristovým utrpením k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé 

církve. Přináší mu útěchu, vnitřní pokoj a odvahu, aby snášel kříž své 

nemoci nebo stáří s odevzdaností a křesťanskou zralostí. Dává mu sílu 

k uzdravení, je-li to Boží vůle. Připravuje ho na přechod z života časného 

do věčného. 

Sbírka na opravy ve farnosti 

Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme za Vaše příspěvky. 

Nový člen ekonomické rady 

Od 1. 10. jmenuji členem ekonomické rady Ing. Jiřího Svobodu z Dolní 

Čermné. Pan Svoboda už několik let spolupracuje s projekty (oprava střechy 

kostela v Dolní Čermné, oprava střechy na faře apod.) a o mnoha věcech má 

přehled, prakticky mi pomáhá a je to odborník. Děkuji mu za přijetí této služby 

i přes jeho vytíženost. Děkuji za jeho pomoc a vyprošuji mu dary Ducha 

svatého k této službě.  

Požehnání hasičského vozu ve Verměřovicích se přesouvá   

V neděli 11. 10. měla být ve Verměřovicích mše svatá za hasiče a po mši 

požehnání nového hasičského vozu. Vzhledem k vládním nařízením se 

nemohou konat venkovní akce pro více než 20 osob, a proto se tato událost 

přesouvá na dobu až to bude možné. 

Události tento týden v naší farnosti 

• Tento týden by se mělo začít vyučovat náboženství. Uvidíme, co ještě vláda 

dovolí a nedovolí. Zatím s tím počítáme. 

• Ve čtvrtek 8. října jste zváni do Orlovny na florbal. Minulý týden se akce 

vydařila. Děkujeme za účast a radost z pohybu a z toho, že můžeme být 

spolu a je nám spolu dobře😉! Z nařízení vlády je možné konat akce 

ve vnitřních prostorách jen do 10 osob, proto kdo má zájem, ať se ozve paní 

Martě Marešové osobně, nebo 737 424 905 nebo na email: 

Marta_Maresova@seznam.cz. Sdělte jí, jestli chcete hrát od 16 hodin nebo 

od 17 hodin. V případě většího zájmu otevřeme i skupinku v 18 hodin.  

• Ve čtvrtek 8. října se koná od 18 hodin ekonomická rada farnosti na faře. 

Nedělní liturgie 

Je možno si brát v našich kostelích nedělní liturgie – texty bohoslužby slova 

na neděli.  

mailto:Marta_Maresova@seznam.cz


 

Farní knihovna 

Je mi ctí a radostí, že vám mohu nabídnout v elektronické podobě seznam 
knih naší farní knihovny na webu farnosti. Při inventuře knihovny se ukázalo, 
že chybí pouze tři knihy, což je vzhledem k otevřenosti prostoru velmi dobrá 
vizitka, a že stále máme podporovatele knihovny (41 nových knih za 1 rok).  

Předpokládám, že bude i dostatek nadšených čtenářů. Pro pohodlné hledání 
jsou seznamy knih uspořádány ve třech verzích – podle autora, podle názvu 
knihy a podle přiřazené barvy pro pohodlnější orientaci v prostoru. 

Vzhledem k časovým možnostem, nebude zatím stálá otevírací doba knihovny.  
Stačí však zavolat nebo napsat SMS na číslo: 739 072 913, případně napsat 
na mailovou adresu: annamotlova@seznam.cz  a k vytoužené knize/knihám se 

dostanete😊.  

Pokud budete ochotní po přečtení knihy také něco napsat o jejím obsahu 

a dosahu, rádi váš článek uveřejníme v Poutníku. 

Anna Motlová 

Oprava lektorské služby 

Omlouvám se za chybu v minulém Poutníkovi v lektorské službě. Na webu je 

celá tabulka dobře. Uvádím řádky, kde minule byla chyba.  

Děkuji za pochopení. 

Neděle  

25. 10. 

7.30 DČ Mše sv. zaměřená na děti 

16.00 MH Formánkovi 83 Zpěvákovi 195 Kunertovi 458 

 

Děkuji vám všem za modlitby, oběti, příspěvky do sbírek, výzdobu kostela, 

za služby pro farnost i všechno, co pro naši farnost děláte,  

a také za vaši trpělivost a připravenost pomoci.  

Všem Pán Bůh zaplať. 

Přeji vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden! 😉 + 

 

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

 

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

