
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

1. – 8. listopadu 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

1. 11. 

Slavnost 

Všech  

svatých 

9.00 

  

  

  

  

 

  

Dolní Čermná  

– za Zdeňku a Václava Duškovy, syna Petra 
a celou rodinu  

– za Marii Křivohlávkovou a manžela Františka 

– na poděkování za 80 let života, s prosbou 
o další pomoc a ochranu 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

PONDĚLÍ 

2. 11. 

Vzpomínka 
na všechny  

věrné zemřelé 

18.00 

 

 

Petrovice – za Pavla Filipa a živé i zemřelé 
z rodiny 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ÚTERÝ 

3. 11. 
   

STŘEDA 

4. 11. 

Sv. Karla 
Boromejského, 

biskupa 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Karla Bednáře a příbuzné  

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ČTVRTEK 

5. 11. 
 

18.00 

 

Verměřovice – za Jiřího Faltuse 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

PÁTEK 

6. 11. 
První pátek 

v měsíci 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, zvláště 
za všechny nemocné 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

SOBOTA 

7. 11. 
  

 

NEDĚLE 

8. 11. 

32. neděle 

v mezidobí 

Dolní Čermná 

– posvícení 

9.00 

 

 

 

 

 

Dolní Čermná  

– za Josefu Annu Novákovou, manžela 
Vojtěcha a dcery Marii a Miladu 

– za živé i zemřelé kněze, kteří působili  
v této farnosti 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

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

Večerní chvály – středa, čtvrtek 

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  

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


Sdělení farníkům        1. listopadu 2020 

Slavnost Všech svatých 

Svátost smíření 

je možno v tomto týdnu přijmout následovně, dá-li mi Pán zdraví: 

• v pondělí 2. 11. od 16.00 do 17.30 v Petrovicích 

• ve čtvrtek 5. 11. od 16.00 do 17.30 ve Verměřovicích 

• ve čtvrtek 5. 11. od 17.00 do 18.00 (případně déle, ale dosud byl malý 

zájem) – zpovídá P. ThLic. Ireneusz Szociński z Bystřece, ve zpovědnici 

v Dolní Čermné   

• v pátek 6. 11. od 16.30 do 18.30 v sakristii kostela v Dolní Čermné  

Živé vysílání z našich kostelů   

V uplynulém týdnu jsme začali vysílat 

živé přenosy z kostela v Dolní Čermné. 

V tomto týdnu chceme začít vysílat 

živě i z Petrovic a Verměřovic – odkaz 

je na webu farnosti.  

Rozpis živých přenosů je uveden 

v Pořadu bohoslužeb na první straně.  

Svaté přijímání v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 

je možné přijmout v neděli 1. 11. a v neděli 8. 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 chce 

posloužit v tomto jako akolyta. Kdo byste měli zájem, zavolejte prosíme paní 

Martě Marešové viz kontakty výše a ona vám setkání zprostředkuje.  

Plnomocné odpustky pro zemřelé 

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky 

pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Více informací na webu 

farnosti a na nástěnce vzadu v kostele. 

  



 

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. 

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.  

V kasičce za mříží se od 6. září nashromáždilo 5.334 Kč. Děkujeme!!! 

Pokud finanční dar zašlete na účet farnosti nebo jej předáte osobně, můžeme 

Vám na začátku roku 2021, na žádost vystavit potvrzení o přijatém daru. Tento 

dar si pak můžete uplatnit v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání jako 

odčitatelnou položku.  

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. Zároveň mi 

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

Adopce na dálku 

Děkujeme všem, kdo přispěli! Je už vybráno, peníze jsme odeslali. Mají se prý 

každoročně odesílat už v březnu. Jelikož se nám teď nakonec sešlo peněz více, 

máme tedy už něco připraveno i na příští rok. Děkujeme!  

Tento týden nám přišel i dopis a nová fotka a vysvědčení naší adoptivní dcery, 

ale to se už dnes do tohoto vydání nevejde. Kdyby někdo z Vás měl zájem si 

s Cinthiyou dopisovat, velice bych to ocenil. Ozvěte se mi prosím. Asi by stačil 

alespoň jeden dopis ročně v angličtině.  

Zápis z ekonomické rady farnosti 

najdete na webu a na nástěnce vzadu v kostele. 
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„Malý“ Poutník 

Pochopil jsem, že tak nazýváte Pořad bohoslužeb a ohlášky, které právě držíte 

v ruce. Poutník je ale také název farního časopisu. Přijde mi zvláštní, když se 

dvě odlišné věci nazývají stejným jménem, dochází pak často k nedorozuměním. 

Proto název „Poutník“ přenechávám výhradně časopisu, který vychází 

měsíčně. Toto je prostě „Pořad bohoslužeb a sdělení farníkům“, lidově ohlášky. 

Na webu je to nazváno „Zprávy z farnosti“, proto i já jsem tomu dal nyní titul 

Zprávy z farnosti Dolní Čermná. Osobně bych to takto ponechal, ale 

napadne-li Vás snad vhodnější název, napište mi na mail. Mě zatím žádný 

úderný název nenapadá. (Leda snad s trochou nadsázky: Lustr? 😉 

Hromosvod? Tulák? Pouťař? nebo Zvon svatého Jiří?)   

Nový Poutník v novém kabátě! 😉 

Můžete si vzít nový měsíčník naší farnosti Poutník. Jelikož hodně výtisků 

zbývalo, snížili jsme náklad z 300 ks na 150 ks. Farnost bude platit tiskárně 

stále téměř stejnou sumu peněz, ale jeden Poutník by vyšel na 14,20 Kč. 

Přidala se ještě barevná obálka, kde budou moct být fotografie, a i fotografie 

na titulní straně ze života naší farnosti. Možná máte i hezký záběr na naše 

kostely z jara, léta, podzimu či zimy, který by mohl být na titulní stránce? Nebo 

jiné fotografie, nápady, či příspěvky? Můžete nám je zasílat. Budeme rádi. Už 

i toto číslo je plnější Vašich příspěvků. Děkujeme!!! U časopisu je kasička, kdy 

vychází jedno číslo Poutníku takto s barevnou stránkou a při výtisku 150 ks 

na 20 Kč. Děkujeme.  

Misijní kalendář a materiály 

Jsou k rozebrání vzadu na stolku v kostele v Dolní Čermné. Za kalendář 

můžete poslat libovolnou částku vloženou složenkou na misijní díla. 

Farní knihovna 

Jak jsme informovali před měsícem, Anička Motlová krásně srovnala farní 
knihovnu, ale zatím nikdo nevyužil těchto služeb. Na webu Pro farníky – Farní 
knihovna najdete soubor knih, které zde máme. Stačí zavolat nebo napsat SMS 
Aničce Motlové na číslo: 739 072 913, případně napsat na mailovou adresu: 

annamotlova@seznam.cz  a k vytoužené knize/knihám se dostanete😊.  

 

Přeji Vám zdraví, radost a pokoj! Srdečně Vám žehnám!  

V Kristu s Vámi spojený  

Váš otec Jan      + 

 

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