
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

8. – 15. listopadu 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

8. 11. 

32. neděle 

v mezidobí 

Výročí 

posvěcení 

kostela  

v Dolní Čermné 

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 

PONDĚLÍ 

9. 11. 
Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky   

ÚTERÝ 

10. 11. 
   

STŘEDA 

11. 11. 
Památka  

sv. Martina 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Helenu 
Vašíčkovy, syna Petra a vnuka Petra 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

ČTVRTEK 

12. 11. 
   

PÁTEK 

13. 11. 
Památka  

sv. Anežky České 

19.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Alžbětu Janků, 
dceru a celý rod 

a za Cyrila Vránu a živé a zemřelé z rodiny 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

SOBOTA 

14. 11. 
  

Petrovice – za Josefa a Jaroslavu Moravcovy, 
za živé a zemřelé z celého rodu 

NEDĚLE 

15. 11. 

33. neděle 

v mezidobí 

Výročí 

posvěcení 

kostela ve 

Verměřovicích 

9.00 

 

 

 

Verměřovice – za rodinu Macanovu,  
Němcovu a duše v očistci 

 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

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

Večerní chvály – středa, pátek, sobota 

Srdečně zvu 😉! 

Kontakt:  P. 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   
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Sdělení farníkům                           8. listopadu 2020 

32. neděle v mezidobí 

Online čtení na dobrou noc pro děti a dospělé 10. a 12. listopadu 

a online náboženství pro 3. třídu ve středu 

Zkusil bych prostřednictvím programu Microsoft Teams. S tímto programem 

se učím, neznám ho, tak prosím o toleranci. V nejhorším bych vysílal živě přes 

YouTube. Ale rád bych Vás viděl      !!!  

Zkusil bych vysílat čtení dětem na dobrou noc – Biblické příběhy v úterý 

10. listopadu a ve čtvrtek 12. listopadu v 19 hodin. V ty samé dny bych 

rád od 20 hodin nabídl dospělým čtení z knížky P. Radka Tichého Mše svatá.  

Myslím si, že by obojí bylo vždy na cca 20–30 min.  

Nebude chybět nějaká písnička s kytarou, modlitba, požehnání a případné 

„popoudání“     ! Těším se na Vás!  

Kdo tedy máte o čtení zájem, pošlete mi svůj email a informaci na jaké 

čtení se hlásíte na dolnocermenska@farnost.eu. Já vás přidám do skupiny 

a Vám pak přijde e-mail s odkazem k připojení.  

Ve středu v 11.30 mám dle rozvrhu náboženství se třetí třídou, tak se zkusíme 

s dětmi taky takto online sejít, aby byly dobře připravené na první svaté 

přijímání, které dá-li Pán na konci školního roku přijmou. E-mailové kontakty 

mám v přihláškách na náboženství. Prosím, počítejte s tímto časem.   

Více informací najdete na webu naší farnosti. 

Živé vysílání mší svatých z našich kostelů   

Bude, dá-li Pán, viz rozpis živých přenosů v Pořadu bohoslužeb na první 

straně.  

Svaté přijímání  

• v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 
je možné přijmout v neděli 8. 11. dopoledne od cca 10 hodin do cca 11 hodin 

a odpoledne od 16 do 17 hodin a v neděli 15. 11. od 16 do 17 hodin. 

• v kostele sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích 
v neděli 15. 11. od cca 10 hodin do cca 11 hodin 

Svátost smíření 

je možné slavit v pátek 13. listopadu od 17.30 do 18.30 v sakristii kostela 

v Dolní Čermné nebo na požádání. 

Nabídka sv. přijímání pro nemocné koronavirem a ty, kdo jsou 

v karanténě 

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné v neděli kolem 17. hodiny. 

V případě zájmu kontaktujte naší pastorační asistentku Martu Marešovou.    
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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. 

Dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě 

Připomínám, že nadále platí pana biskupa dispens od osobní účasti 

na nedělení bohoslužbě. 

Otevřené kostely  

Budeme se snažit, aby kostely v Dolní Čermné a ve Verměřovicích (Turecku) 

byly i nadále otevřeny každý den k modlitbě.  

V zádveří kostela v Dolní Čermné je možné si vzít: 

Zprávy z farnosti, Poutník, nový měsíčník naší diecéze Adalbert, nedělní 
liturgie, ministrantský časopis Tarsicius – mám více čísel, tak se s tímto 
časopisem můžete seznámit i vy ostatní.  

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

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.  

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 

odpočitatelnou položku od základu daně. 

Zrušení dne Bible  

V sobotu 14. 11. se měl konat v naší farnosti den Bible, bohužel kvůli 

koronavirové situaci ho musíme zrušit a přesunout na až to bude možné…   

Poděkování za shrabání listí kolem fary   

Děkuji mnoha dobrovolníkům, kteří tento týden shrabali listí kolem fary (cca 

32 hodin práce). Díky nim mně z toho nehráblo😉!  

Děkuji také paní Nastoupilové za umetení listí z těch cca 25 schodů k sakristii.  
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Adventní věnec 

Najde se, prosím, dobrovolník, který vyrobí adventní věnec do kostela v Dolní 
Čermné? Ozvěte se mi prosím. Děkuji. 

Adopce na dálku 

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky. Děkuji Matěji Marešovi, který přislíbil, 

že za farnost Cynthii napíše. Zde přidáváme dopis od naší adoptivní dcery.  

Moji milí dárci, 

srdečně Vás zdraví vaše milovaná Cynthia 

Anthony. Jsem v pořádku a doufám, že Vám je 

také dáno Boží milosti. 

Kvůli rozšíření koronaviru, vláda nařídila 

3měsíční karanténu. Karanténu jsem zažila 

poprvé, ale bylo to nezapomenutelné období, 

protože jsme tento čas trávili společně jako 

rodina. Hráli jsme deskové hry, pracovali 

na zahrádce, v domácnosti atd. a pravidelně 

jsme se společně modlili. 

Díky koronaviru jsme se naučili žít spořádaně 

a dodržovat správnou hygienu. 

Každý den se modlíme za celý svět, lidstvo a 

za Vás všechny. Žádám Vás, abyste se i Vy 

modlili za nás. 

Já i moje rodiče jsme Vám za Vaši podporu a 

pomoc velice vděční. Děkuji Vám moc z celého 

svého srdce.  

Tímto bych chtěla ukončit dopis.  

Ať Vás i Vaši rodinu vzkříšený Ježíš Kristus 

zahrne svým požehnáním. 

Vaše milovaná dcera, 

Cynthia 
 

Děkuji Vám všem za jakoukoliv podporu, pomoc, modlitby, milé e-maily 

či smsky, děkuji též mé úžasné a obětavé pastorační asistence  

Martě Marešové, díky které mohu tuto krásnou, ale náročnou službu 

vykonávat v takovém rozsahu.  

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    

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

