
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

20. – 27. prosince  

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

20. 12. 
4. neděle 

adventní 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Renátu Matyášovou 

a duše v očistci  

Dolní Čermná – za Rudolfa Vondru a živou 

rodinu 

Dolní Čermná – za Karla Moravce 

PONDĚLÍ 

21. 12. 
   

ÚTERÝ 

22. 12. 
   

STŘEDA 

23. 12. 
 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Františka Severina, jeho 

rodiče a duše v očistci  

ČTVRTEK 

24. 12. 
Štědrý den 

16.00 

22.00 

 

Dolní Čermná – za Gabriela Macana 

Dolní Čermná – za všechny obyvatele našich 

obcí a za zastavení pandemie 

PÁTEK 

25. 12. 

Slavnost 

Narození Páně 

– zasvěcený 
svátek 

7.30 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – mešní intence je volná 

Dolní Čermná – za naši farnost 

Verměřovice – za maminku Růženu 

Maříkovou a bratra Josefa 

SOBOTA 

26. 12. 

Svátek 
sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Ludmilu Marešovou, 

manžela, vnuka a pravnuka 

Dolní Čermná – za Alenu Němcovou a syny 

Petrovice – za živé a zemřelé z rodiny 

Všetičkových a Špačkových 

NEDĚLE 

27. 12. 

Svátek Svaté 

rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 

Obnova 
manželských slibů 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za + Matyldu Kroulíkovou 

a manžela Josefa a dceru Marii  

Dolní Čermná – za manžele naší farnosti 

a za naše rodiny 

Verměřovice 

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

▪ Večerní chvály – středa 

Srdečně zvu 😉! 

Kontakt:  P. Mgr. 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   

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


Sdělení farníkům                           20. prosince 2020 

4. neděle adventní 

Poděkování  

Děkuji Vám všem, kdo se staráte o naše kostely a různě sloužíte ve farnosti. 

Děkujeme😉!!! Ať Vám to Pán viditelně, hmatatelně odplatí! + 

Koronavirový PES tento týden 

Jak vidíte, situace se stále mění.  Nyní se nacházíme ve stupni 4 systému PES 
a kostely při bohoslužbách mohou být zaplněny pouze do 20 % své kapacity 
k sezení – u nás v Dolní Čermné tedy 80 míst na jedné bohoslužbě. Proto je 
nutné, abyste se na nedělní a sváteční mše hlásili Martě Marešové na tel. 
737 424 905. Hlásit se můžete až od pondělí 21. 12.!!! Kapacitu a obsazenost 
mší sledujte na webových stránkách naší farnosti. 

Prosíme nechoďte na nedělní či sváteční mše, pokud nejste přihlášeni. 

Nevíme, jak bude velký zájem. Dnešní nedělní mše nebyly do poslední chvíle 
obsazeny. Ale zatím prosím počítejte, že se můžete bohužel přihlásit jenom buď 
24. 12. nebo 25. 12. na mši, a podruhé 26. 12. nebo 27. 12. pokud máte zájem 
jít všechny dny, tak si Vás paní Marešová zapíše jako náhradníky. Je ale 
pravděpodobné, že se z těchto čtyřech dnů dostanete na mši jenom dvakrát. 

V Petrovicích je kapacita pouhých 12 lidí, zde se hlaste paní Janě Vondrové 
a ve Verměřovicích je kapacita 30 lidí, zde se hlaste panu Janu Moravcovi.  

Prosíme o dodržování rozestupů 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě 
sedadel, kromě členů domácnosti. Před vstupem do vnitřního prostoru si 
dezinfikujte ruce, nedochází k podávaní ruky při pozdravení pokoje a v rámci 
shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. 

Dosud platí dispens pana biskupa. Prosíme Vás, pokud se nedostanete 

na nedělní mši, přijďte na mši v týdnu – tyto mše obsazené nejsou – například 

ve středu 16. 12. bylo i s knězem, kostelníkem, varhaníkem a ministranty 

pouhých 18 lidí = 62 volných míst.  I tyto mše svaté mají v této době nedělní 

platnost.  

Svátost smíření před Vánocemi 

budu ještě udělovat ve středu 23. 12. od 16.30 v sakristii kostela v Dolní 

Čermné, od 17.30 ve zpovědnici, příp. pak ještě po mši svaté či na požádání.   

Tříkrálová sbírka 2021  

Také letos Vás ve Vašich domovech navštíví tři králové 
s přáním pokoje do nadcházejícího roku a s prosbou 
o příspěvek pro Charitu. Sbírka bude v Dolní Čermné 
a Jakubovicích probíhat od 2. do 10. ledna 2021. 

Pokud se někdo další chcete do sbírky zapojit jako koledník či vedoucí 
skupinky, kontaktujte prosím Pavla a Pavlu Marešovy, mob.: 604 955 449. 

 



Vánoční Farní večerníček pro děti v úterý 22. prosince od 19 hodin 

a Čtení na dobrou noc pro dospělé o mši svaté od 20.15  

Srdečně opět zvu a těším se na Vás on-line. Počítám s přihlášenými, případní 

další zájemci se prosím hlaste na email: dolnocermenska@farnost.eu 

Betlémské světlo  

Dolní Čermná – Betlémské světlo bude k dispozici v kostele 
ve středu 23. 12. od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek 24. 12. 
od13.30 do 15.30 hodin. Pokud si z nějakého důvodu nemůžete 
pro světlo přijít a máte o něj zájem, zavolejte na tel. číslo 
732 598 259 a domluvíte se, jak Vám ho mohou skauti doručit. 

Verměřovice – skauti prosí, ať se zájemci o světlo napíší na list papíru 
v Konzumu. Světlo jim pak ve čtvrtek 24. 12. dopoledne donesou. 

Petrovice – zde budou (jako loňský rok) Betlémské světlo roznášet 23. 12. 

dopoledne. Děti si pro Vás nachystaly svícínky se svíčkami, aby předání 

proběhlo s co nejmenším kontaktem. 

Nabídka placené práce – což se u nás v církvi jen tak nevidí      .  

Hledáme 2 osoby na pracovní pozici „údržba hřbitova“ a přilehlého okolí. 

Vykonaná práce – formou dohody o provedení práce (DPP) – bude financována 

městysem Dolní Čermná (jemuž podle zákona přísluší údržba zmiňovaných 

ploch).   

Jedná se o spíše nepravidelnou následující činnost na hřbitově a přiléhajících 

prostorách – sekání a úklid posečené trávy, hrabání spadaného listí, příprava 

odpadních nádob s komunálním odpadem ke svozu a jejich uklizení po svozu, 

údržba obou přístupových schodišť. Potřebná technika a nářadí budou k dispozici.  

Zájemci se mohou hlásit na farní e-mail: dolnocermenska@farnost.eu.  

Předem děkujeme za vaši ochotu pomoci.  

Vánoční a lednový Poutník 

Děkuji všem, kdo přispěli ke krásnému novému Poutníkovi, který si můžete vzít 

na stolku a můžete i přispět na tisk. Děkujeme. Ať se Vám líbí a potěší Vás.  

Zápisy z Pastorační rady a z Ekonomické rady farnosti 

Snad už tento týden umístím na nástěnku v kostele v Dolní Čermné a náš web. 

Omlouvám se za zpoždění.  

Informační kanál farnosti 

Kdo chce být IN! 😉, tak může odebírat IKF – informační kanál farnosti, aneb 

farnost ve spojení. Přihlásit se můžete na dolnocermenska@farnost.eu 

Modlitební knížky 

je možno stále zakoupit v kostele v Dolní Čermné na stolku uprostřed kostela 

za 120 Kč.  
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Adventní aktivita nejen pro děti;)! 

V našich kostelích najdete vzadu v kostele „nástěnku“, na kterou můžete lepit 

připravené noty, sněhové vločky, srdce a hvězdy za určité skutky. Lepidlo je 

tam k dispozici. 

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky 

Děkujeme za Vaše příspěvky do pokladniček a na číslo účtu 155816135/0300. 

bez Vás by farnost nemohla fungovat. Velice si Vaší štědrosti vážíme!!! 

 

 

Požehnaný zbytek Adventu a ať Vaše srdce naplní radost,  

že z lásky k nám, nám, nám NARODIL SE…!  

Pěkné společné chvíle! 

 

  S díky za vše Vám srdečně žehná 

 

Váš otec Jan       + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anděl z čermenského betléma  

Foto: František Mareš 

 

 

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/

