
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

18. – 25. října 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 
18. 10. 

29. neděle 
v mezidobí 

 
Den modliteb 

za misie 

7.30 
 

9.00 
 
 

10.30 

Dolní Čermná – za Vladimíra Pecháčka 
a rodiče  

Petrovice – za naši farnost a za naše farní 
společenství, zvlášť za ty, kteří prožívají 
nemoc, nějaké krize a těžkosti 

Dolní Čermná – za Emila a Marii Applovy, 
dceru Marii a celé rody 

PONDĚLÍ 
19. 10. 

   

ÚTERÝ 
20. 10. 

 19.00 Dolní Čermná – za Jana Betlacha 

STŘEDA 
21. 10. 

 
19.00 

 
Dolní Čermná – za Ladislava Vacka, bratra a 

rodiče z obojí strany  

ČTVRTEK 
22. 10. 

Sv. Jana Pavla II. 19.00 Dolní Čermná – za zemřelé rodiče 

PÁTEK 
23. 10. 

Sv. Jana 
Kapistránského 19.00 Dolní Čermná – za Marii Cejnarovou a sestry 

SOBOTA 
24. 10. 

 
19.00 

 
Verměřovice – s nedělní platností 

za dar vzájemné úcty a pochopení  

NEDĚLE 
25. 10. 

30. neděle 
v mezidobí 

 
Jakubovice 
– posvícení 

7.30 
 

 
9.00 

 

Dolní Čermná – za rodiče Majtanovy, dceru 
a rodinu 

 
Jakubovice – za nynější i dřívější obyvatele 

Jakubovic 

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

 Večerní chvály – úterý, středa, čtvrtek a pátek 

Srdečně zvu �! 

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

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



Sdělení farníkům           18. října 2020 

29. neděle v mezidobí 
 

Krizové opatření COVID-19 v naší farnosti  
Podle usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 se omezuje od středy 14. 10. účast 
na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše 6 osob. Ale pozor, jedna příznivá 

změna!!! Společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6) ����. Opravdu si 
nedělám legraci, takto to je oficiální.  

Vzhledem k tomuto omezení je nutné, abyste se na další mše svaté 
nahlašovali. Prosím, přihlaste se každý zatím pouze 1x (dokud nebude 
řečeno jinak). Vím, je to náročné, ale vzhledem k vládním opatřením (6 lidí x 
cca 8 mší za týden) se během 4 týdnů dostane na mši svatou pouze cca 192 
lidí. Není to mnoho, ale jiné řešení zatím není. Prosím, opravdu se zapisujte 
pouze jednou a dejte i ostatním šanci se zapsat. Při zapisování na mše svaté 
prosím dávejte přednost lidem, kteří si dali intenci. Když je mše za farníky, 
za farnost, je všech 6 míst volných.  

Prosím sledujte webové stránky a myslete i na ty, kteří se zapsat nemohou. 
Nebojte se je oslovit a nabídnout jim pomoc.  

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

Informace prostřednictvím e-mailu 
Máte-li zájem dostávat informace z farnosti na e-mail, přihlaste se mi (zašlete 
svoji e-mailovou adresu) na: dolnocermenska@farnost.eu. 

Na mše svaté se můžete hlásit: 

 v Dolní Čermné nové pastorační asistentce Martě Marešové, 
tel. 737 424 905 

Čtvrteční mše bude sloužena večer, aby se jí mělo možnost se zúčastnit co 
nejvíce lidí.  

V týdnu od 19. 10. je ještě jedno volné místo ve středu 21. 10. a ve čtvrtek 

22. 10. jsou volná tři místa. Jiná místa už v tomto týdnu volná nejsou.  

 ve Verměřovicích panu Janu Moravcovi, tel. 773 566 433  

 v Petrovicích paní Janě Vondrové, tel. 732 352 879    

 Je možné se hlásit i na mše svaté v týdnu od 26. října, dá-li Pán a páni ����.  

Budeme se snažit, aby kostel v Dolní Čermné a ve Verměřovicích byl otevřený 
každý den k modlitbě a také zkusíme zprovoznit online přenosy mší svatých 

z našeho kostela v Dolní Čermné. 

Připomínám, že nadále platí dispens od osobní účasti na nedělní 
bohoslužbě pana biskupa, jak jsem informoval v minulém týdnu. 

  



Svaté přijímání bude možné přijmout: 

 v sobotu 17. a 24. října v kostele ve Verměřovicích od cca 20 hodin 
 v neděli 18. října v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné od cca 11.30 hodin 

 a od 16 do 17 hodin  

 v neděli 25. října v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné od cca 10.30 do 11.30 hodin 
 a od 16 do 17 hodin  

Svátost smíření nabízím slavit v pátek 23. října od 17.30 do 18.30 hodin 
v sakristii kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. V tomto čase bude probíhat také 
adorace.  

Dbejte prosím na to, aby v kostele bylo současně maximálně 6 lidí. 

Sbírky 
Vzhledem k situaci se nekonají běžné sbírky. 

Možnosti, jak finančně přispět na chod naší farnosti, pokud chcete a můžete: 
 vhodit příspěvek v kostele v Dolní Čermné do kasičky za mříží 
 poslat příspěvek na účet farnosti: 155816135/0300.  

Děkujeme.  

Adopce na dálku 
Minulý týden dorazil e-mail ohledně adopce na dálku. Nevím, jestli se v tom 
někdo z farníků angažoval. Někdo o tom víte více? 

Z dokumentů na faře jsem se dozvěděl, že se jedná se o adopci indické dívky 
Cinthiya A. Anthony Gowder, kterou farnost podporuje na dálku ve studiu 
od roku 2018.  Roční příspěvek činí 6.500 Kč.  

Myslím si, že by bylo dobré Cinthiyu nadále podporovat. Souhlasíte? 

Pokud byste chtěli na adopci přispět, zašlete svůj finanční dar na účet farnosti 
č. ú. 155816135/0300 a do poznámky prosím napište „Adopce na dálku“. 

Děkuji. 

Poděkování 
Děkuji panu Pavlu Marešovi, Stanislavu Moravcovi a Petru Marešovi za výměnu 
dvou světel v kostele v Dolní Čermné. Jelikož se jednalo o obtížnou práci 

ve velké výšce, věřím, že se i tímto počinem přiblížili nebi����! Děkujeme!!! 
 
Srdečně Vám žehnám! Nebojte se! Hodně zdraví, síly a radosti ����! 

Kristus je vítěz! ���� 

Váš otec Jan ����+ 

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



Adopce na dálku 

 

V rámci projektu Adopce na dálku 
podporuje naše farnost od roku 2018 
ve studiu indickou dívku jménem 
Cinthiya A. Anthony Gowder.   

Roční příspěvek činí 6.500 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinthiya se narodila v roce 2005. 
Studuje na Loyola Convent School, 
účastní se mimoškolních aktivit.  

Její otec Anthony pracuje jako učitel 
v soukromé škole, jeho příjem je nízký. 
Je mu 42 let.  

Matka se jmenuje Bharathi, je jí 40 let 
a je v domácnosti. Je diabetička.   

Cinthiya má dva mladší sourozence – 
bratra Dominica (11 let) a sestru Eshell 
(6 let).  

Cinthiya by se chtěla stát zdravotní 
sestrou.  

Pro rodinu je velmi obtížné zvládnout 
všechny výdaje na vzdělání, protože 
jejich příjem je velmi nízký. 

 

 

Myslím, že je dobré, když budeme tuto dívku dál podporovat. 

Pokud chcete a můžete přispět, zašlete svůj dar na účet farnosti: 

č. ú. 155816135/0300, do poznámky napište: „Adopce na dálku“. 


