
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

25. října – 

1. listopadu 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

25. 10. 

30. neděle 

v mezidobí 

9.00 

 

 

 

Dolní Čermná  
– za dar vzájemné úcty a pochopení  
– za rodiče Majtanovy, dceru a rodinu  

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

PONDĚLÍ 

26. 10. 
   

ÚTERÝ 

27. 10. 
   

STŘEDA 

28. 10. 

Svátek sv. Šimona 
a Judy, apoštolů 

Den vzniku 
samostatného 

Československa 
(1918) 

9.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 
obyvatele naší farnosti  

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ČTVRTEK 

29. 10. 
   

PÁTEK 

30. 10. 

Svátek výročí 
posvěcení 
katedrály  

Svatého Ducha 
v Hradci Králové 

19.00 

 

Dolní Čermná – modlitba růžence   

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

SOBOTA 

31. 10. 
  

 

NEDĚLE 

1. 11. 

Slavnost 

Všech  

svatých 

9.00 

 

 

 

 

 

Dolní Čermná  
– na poděkování za 80 let života, s prosbou 

o další pomoc a ochranu 
– za Zdeňku a Václava Duškovy, syna Petra 

a celou rodinu 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

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

▪ Modlitba se čtením – středa 

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  

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


Sdělení farníkům           25. října 2020 

30. neděle v mezidobí 
 

Krizové opatření COVID-19 v naší farnosti 

od čtvrtka 22. října 2020 

Moji milí farníci, 

po poradě s právníkem Vám oznamuji, co po posledním usnesení vlády ze dne 

21. října 2020 je a není možné. 

1. Mše svaté nemohou být bohužel slouženy pro veřejnost. Pokud máte daný 
úmysl mše svaté, zavolejte mi nebo napište, domluvíme se. Doufám, že se nám 

podaří zprovoznit online přenosy. (Kameru máme, na připojení internetu 

od firmy OMEGA tech čekáme, přikoupil jsem si alespoň data do mobilu, a tak 

věřím, že nedělní mše svatá bude online.) 

2. V případě zájmu o slavení svátosti smíření budu k dispozici (budu-li zdráv) 

každý pátek 17.30–18.30 v sakristii kostela v Dolní Čermné. 

3. Přijmout svátost eucharistie bude možné o nedělích v kostele sv. Jiří 

v Dolní Čermné, dle aktuálních rozpisů a omezení a Vašeho zájmu. 

 
 

Konkrétní plány na následující dny: 

 

Živé vysílání z kostela v Dolní Čermné   

Snad se nám podaří vysílat mši svatou online 

přes internet – odkaz je na webu farnosti.  

• v neděli 25. 10. od 9 hodin  

• ve středu 28. 10. od 9 hodin 

• v pátek 30. 10. plánujeme modlitbu 

růžence od 19 hodin  

• v neděli 1. listopadu mše svatá v 9 hodin 

Svátost smíření 

• v pátek 30. 10. od 17.30 do 18.30 v sakristii kostela v Dolní Čermné 
(dá-li mi Pán zdraví) 

Svaté přijímání – kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 

je možné přijmout v neděli 25. 10. a v neděli 1. 11.  

• dopoledne od cca 10 hodin do cca 11 hodin 

• a odpoledne od 16 do 17 hodin  

 



Nabídka sv. přijímání pro nemocné koronavirem 

Paní MUDr. Zdena Novotná v tomto roce absolvovala v Hradci Králové kurz 

pro akolyty a nyní nabízí v neděli přinést sv. přijímání nemocným koronavirem, 

neboť k tomu má jako lékařka oblečení a vybavení. Prosí ale, abyste ji 

nezatěžovali zdravotními problémy. Má toho teď opravdu hodně a může 

posloužit jenom takto. Kdo byste měli zájem, zavolejte prosíme paní Martě 

Marešové viz kontakty výše a ona vám setkání zprostředkuje.  

Účast na mši svaté a na růženci 

lze jen v povoleném počtu lidí. Kdo má zájem, ozvěte se paní Martě Marešové 

na výše uvedený kontakt. Děkuji. Kdo přijde na růženec, modlí se samozřejmě 

desátek růžence, žádný flákání     !!! Kdo přijde na mši, čte čtení nebo 

přímluvy      . A já pak, že nikdo nechodí do kostela, když chci po každým 

práci     .  

Otevřené kostely  

Budeme se snažit, aby kostel v Dolní Čermné a ve Verměřovicích byl otevřený 

každý den k modlitbě.  

Dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě 

Připomínám, že nadále platí pana biskupa dispens od osobní účasti 

na nedělení bohoslužbě. 

Farnost ve spojení – informace prostřednictvím e-mailu       

Kdo máte zájem dostávat informace z farnosti na e-mail, přihlaste se mi 

(zašlete svoji e-mailovou adresu) na: dolnocermenska@farnost.eu. 

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 

Děkuji třem dobrým ženám za celkový příspěvek 2.500 Kč. Chybí nám tedy ještě 

4.000 Kč. Má někdo další zájem podpořit naše dítko v Indii?         

Bližší info viz minulý týden a na webu. Děkujeme     !!!  

Svůj případný finanční dar zašlete na účet farnosti č. ú. 155816135/0300 

a do poznámky prosím napište „Adopce na dálku“.  

Děkuji. 
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V tomto týdnu jsme se rozloučili  

(kvůli vládním nařízením jen v kruhu rodiny) při mši svaté ve středu 21. 10. 

v 15 hodin v kostele v Dolní Čermné s paní Marií Junkovou z Horní Čermné 

čp. 61 (téměř 93 let) a v sobotu 24. 10. v kostele v Petrovicích s panem 

Josefem Markem z čp. 33 (86 let). Oba byli pochováni na místních hřbitovech.  

Děkuji za modlitbu za ně a za jejich rodiny.  

Pomazání nemocných  

Minulý víkend na čtyřech mší svatých přijalo pomazání nemocných 

dohromady 19 našich sester a bratří. Ať cítí Boží posilu, blízkost, lásku 

a pomoc. Děkuji jim za důvěru, že jsem s nimi mohl tuto svátost prožít a udělit 

jim ji.  

Využijme čas, který nám je dán 

Vím, že toho všichni máte hodně. Ale prosím zvlášť vás, rodiče (kteří toho máte 

nejvíce), abyste se svými dětmi, když teď nemají náboženství, prošli Desatero 

Božích přikázání, čím začíná Starý a Nový zákon, kolik máme evangelií, jak se 

jmenují jejich autoři… Prosím, čtěte si s dětmi z Bible, povídejte si s nimi 

o svátostech a kolik jich vlastně máme… Tyto základní věci mi děti nebyly 

schopny říci na hodinách náboženství, na kterých jsem byl. Děkuji Vám. Rádi 

Vám budeme pomáhat, ale nejvíce vše děti získávají v rodině.  

Apoštolský nuncius v roce 2021 na Mariánské Hoře 

Dá-li Pán, příští rok 12. září bude hlavní mši svatou na Mariánské Hoře 

v 10 hodin sloužit apoštolský nuncius, tedy zástupce Svatého Otce v ČR, 

Mons. Charles Balvo. Mé pozvání přijal a těší se k nám     .  

 

 

Srdečně Vám žehnám!  

V Kristu s Vámi spojený  

Váš otec Jan      + 

 

 

PS: Budu rád, když mi na e-mail: dolnocermenska@farnost.eu napíšete pár 

řádek jak se máte, zda jste zdraví a jak vše zvládáte. 

 

 

 

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

Děkuji panu Ing. Zdeňku Krátkému jak se úžasně a jedinečně stará o náš web.  

Na webu ve "Fotogalerii" si můžete prohlédnout nové fotografie ze 3 akcí  – 

z prvního svatého přijímání dětí , z farního výletu a z opékání na faře.  

Ve "Videogalerii" najdete videosestřih z první mše zde v Dolní Čermné.   

Došlo k novému uspořádání webových stránek.  

Vzniklo nové menu "Pro farníky". "Zprávy z farnosti" se přejmenovaly 

na "Ohlášky", "Velký Poutník" na "Poutník", položky "Ze života farnosti" se 

rozložily mezi "Ze života farnosti" a "Pro farníky". Dále došlo ke změně pořadí 

položek v rámci jednotlivých menu, takže nyní jejich pořadí více reflektuje 

důležitost.  

K této významnější optimalizaci stránek jsme se rozhodli vzhledem k tomu, 

že zvláště v "Ze života farnosti" již bylo neúměrně mnoho položek a Ti z vás, 

kteří máte menší rozlišení monitoru, jste se na některé z nich vůbec nedostali. 

Technické věci ve farnosti 

Tento týden jsme dělali průzkum na půdě na faře a v kostele na Mariánské 

Hoře. Na faře na některých místech zatéká kvůli špatné krytině, hlavně kvůli 

hřebenáčům. Bude objednána firma, která udělá odborný posudek trámů – 

červotoč. Podlaha na půdě kostela na Mariánské Hoře vypadá velice špatně. 

Je hodně napadena červotočem. Snad nebudeme muset kostel zavřít.  

Také jsem se setkal s vikariátním technikem, který mi upřesnil, že v minulých 

letech se dával důraz na opravu střechy fary a na to je téměř vše připraveno, 

kdežto na opravu kostela nás čeká ještě hodně přípravných prací, tak si myslí, 

že opravy na kostele v Dolní Čermné jsou reálné až v roce 2022. Ale uvidíme. 

Já jsem věčný optimista – vždyť mě už znáte      .  

Jeho odhad od stolu, jen opravdu odhad!!!, byl střecha a fasáda 7 milionu Kč.  

Naše pastorační asistentka se snaží dořešit s firmami a pojišťovnou událost, 

která se stala v červnu, když uhodil blesk do kostela v Dolní Čermné a rozbil 

hromosvod.  

https://farnostsnu.cz/galerie/2016-2020/2020/2020-10-04-prvni-svate-prijimani.html
https://farnostsnu.cz/galerie/2016-2020/2020/2020-09-19-farni-vylet.html
https://farnostsnu.cz/galerie/2016-2020/2020/2020-09-10-opekani-na-fare.html


 

 

 

 


