
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

17. – 24. ledna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

17. 1. 
2. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Augustina Vávru a celý rod 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za živé i zemřelé z rodiny Moravcovy a Krátkých 

Dolní Čermná – za rodiče Jaroslava a Emilii 

Nastoupilovy a živou a zemřelou rodinu 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy 

PONDĚLÍ 

18. 1. 

Památka Panny Marie, 
Matky jednoty 

křesťanů 

18.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy živého 

růžence 

ÚTERÝ 

19. 1. 
Úterý 2. týdne  

v mezidobí 
  

STŘEDA 

20. 1. 
Středa 2. týdne  

v mezidobí 
  

ČTVRTEK 

21. 1. 

Památka sv. Anežky 
Římské, panny a 

mučednice 
7.30 Dolní Čermná – za zdraví sestry Bernadety 

PÁTEK 

22. 1. 
Sv. Vincenc,  

jáhen a mučedník 

19.00 

 
Dolní Čermná – za Ladislava a Marii 

Markovy, rodiče a sourozence 

SOBOTA 

23. 1. 

Obě mše svaté 
jsou z 3. neděle 

v mezidobí. 

16.30 

18.00 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za Filoménu Junkovou, manžela a rodiče  

NEDĚLE 

24. 1. 

3. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Andělu Vávrovou, sestry 

a celý rod 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na poděkování s prosbou o Boží 

požehnání, ochranu a dar zdraví 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – za Jaroslava a Annu Junkovy 

a dcery 

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

▪ Večerní chvály  –  o nedělích po mši svaté v 16 hodin  

– v pondělí, v pátek a v sobotu po mši svaté v 18 (19) hodin    

▪ Ranní chvály  –  ve čtvrtek po mši svaté v 7.30 hodin 

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                               17. ledna 2021 

 2. neděle v mezidobí  

Účast na mších svatých tento týden v pátém stupni PSA  

Na mše svaté ve všední dny se není třeba přihlašovat. Jelikož účast v tyto 

dny nebývá velká, spíše malá 😉, může tedy přijít kdokoliv má zájem.  

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor 

musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru. 

Rezervační systém na nedělní mše svaté  

Nedělní mše svaté – dá-li Pán, budou opět v sobotu dvě mše svaté z neděle 

a v neděli čtyři mše svaté. Na všechny tyto nedělní mše svaté je nutné se 

přihlašovat přes náš nový rezervační systém na webu farnosti. 

Přihlašovaní na nedělní mše svaté vypukne opět v úterý v 18 hodin!!! 

Neváhejte, je brzy obsazeno. (Kdo má intenci, ať se ozve paní Martě Marešové 

do úterní 17 hodiny, kolik míst chce rezervovat.) 

Díky za Vaši disciplinovanost a spolupráci. 

Liturgické okénko – prosba – drobná změna v postojích 

Nechci zde dělat velké změny, ale již na podzim, když jsem se ptal pastorační 

rady na názor ohledně postojů při liturgii, bylo mi sděleno, že se na Vás s touto 

drobnou prosbou mohu obrátit.  

Moji milí, moc Vás prosím!!! V eucharistické modlitbě se řiďte prosím 

ministranty. Když pokleknou, poklekněte také, když se postaví, tak asi 

ponecháme zde zaběhnuté, že se lid posadí. 

Nyní je to tak, že na konci preface je „Svatý, svatý“. Pak dávám mezeru, nic se 

neděje. Začnu se modlit eucharistickou modlitbu a celý kostel pokleká. 

Po „Tajemství víry“ dám mezeru, nic se neděje, začnu se modlit a celý kostel se 

zvedá. Já se modlím jménem Vaším, za Vás a s Vámi a toto mě velice ruší. 

Nevěřili byste jaký je to ruch při 40 lidech natož, když je kostel plný. 

Proto Vás prosím, abyste vydrželi stát po „Svatý, svatý“ až po epiklezi, 

tedy část, kdy vztahuju ruce nad dary, a poklekli až spolu s ministranty.  

Po vyslovení celého „Tajemství víry“ se posaďte (jak je zde zvykem), hned 

jak se ministranti postaví – a ne až při modlitbě, kterou vyslovuji následovně.   

Epikleze je část mše svaté, při které celebrant svolává Ducha svatého 

na předložené dary chleba a vína, aby se staly Ježíšovým tělem a jeho krví; kdy 

mám ruce vztáhnuté nad dary. 

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI, KTERÁ – VĚŘÍM – PŘISPĚJE K LEPŠÍMU PROŽITÍ 

MŠE SVATÉ NA OBOU STRANÁCH😉! Pán Bůh zaplať za Vaše pochopení     ! 

Roušky   

Zapomenete-li si náhodou roušku, neodcházejte, v sakristii máme náhradní 😉. 



Volné mešní intence 

Každá mše svatá je sloužena na určitý úmysl. Vím, že je teď doba nejistá, ale 

jsou skoro všechny úmysly na mše svaté do budoucna volné. Můžete si tedy 

dát úmysl na mše svaté – osobně, e-mailem, telefonicky. Tento následující 

týden byl celý volný, ale po třech upozorněních po mši svatých ve všední den 

a po e-mailu IKF se to nakonec obsadilo kromě neděle 24. ledna v 7.30, která 

je tedy ještě volná. Děkuji za Váš zájem sloužit mše svaté na Vaše aktuální 

úmysly, za Vaše rodiny a za Vaše zemřelé. 

Svátost smíření v rezervačním systému v pondělí a v pátek přede 

mší svatou 

Kdyby měl někdo zájem v tyto dny o svátost smíření, ať se prosím zapíše do 

rezervačního systému, pomůže mi to v organizaci času. Jinak je možno přijmout 

tuto svátost na požádání ideálně po předchozí domluvě. Děkuji za spolupráci. 

Poděkování  

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte ve farnosti! Moc si toho vážím! Děkuji také 

službě na úklid sněhu, která měla tento týden napilno.  

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky a dary 

Bez Vás by farnost nemohla fungovat. Pro představu minulý týden na šesti 

mších svatých sbírka vynesla 7.937 Kč, z toho jsem mohl zaplatit nákup 

svíček: 8 731 Kč. Snad nám to nějakou dobu vydrží, příp. budeme rozsvěcet 

méně svíček: jen na oltáři (obětním stole) je to povinnost. Asi by bylo hezké 

i u svatostánku… Je na zvážení, jestli rozsvěcovat i další svíčky. Mně osobně 

se líbí, když svíčky svítí a bylo to tu zřejmě zvykem. Na dětské rorátní stačily 

k osvětlení kostela, ale každá „sranda“ něco stojí 😉. Z běžných sbírek také 

platíme například měsíční zálohy za elektřinu v kostelích: Petrovice 600 Kč, 

Verměřovice 600 Kč, Mariánská Hora 300 Kč a Dolní Čermná 2.800 Kč (protože 

je tady nejvíce mší svatých a je zde skvělé topení😉!). Teď přišla platba 

8.178 Kč za rok 2020 od firmy OMEGA tech s.r.o. za elektřinu, kterou 

odeberou jejich vysílače internetu umístěné ve věži kostela v Dolní Čermné – 

z toho vyplývá, že na kostel v Dolní Čermné platíme zálohu za naše výdaje 

měsíčně 2.118,50 Kč. Ze sbírek se také platí elektrika na vytopení farního sálu, 

farní kuchyně a kanceláří ať zde máme podmínky pro práci a pro přijetí lidí 

k různým rozhovorům, svátosti smíření, k setkání farních rad a rady 

Poutníku. V běžném režimu je fara také místem k výuce náboženství, různých 

setkání, spolč apod. Z těchto sbírek se dále platí tonery do tiskáren, papír do 

tiskáren a jiné farní výdaje. Také menší opravy, revize apod. (Automobil mám 

svůj vlastní – najeto cca 265.000 km – to jsem všechno nenajel já😉, rok 

výroby 2008 😉 a já ho mám čtvrtý rok, benzín si také platím ze svého, taktéž 

mobil a měsíční tarif, tiskárnu, notebook, na kterém pracuji mám také svůj.) 

Pastorační rada farnosti 

Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna od 18 hodin na faře. 



Páteční mše s rytmickým doprovodem mládeže  

V pátek 22. 1. a pak každých 14 dní bude mše svatá s rytmickým doprovodem 

naší mládeže, jak bývalo zvykem. 

Tuto středu proběhlo setkání na faře s památkáři 

Až se z tohoto setkání otřepu😉, sdělím Vám bližší informace. Každopádně je 

před námi hodně práce, budete-li mít zájem o opravy. Budu vděčný, když nám 

někdo v těchto záležitostech pomůže (žádosti o dotace, jednání s úřady, 

brigády apod.). Děkuji za spolupráci. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů   

Dny 18. – 25. ledna jsou již tradičním termínem Týdne modliteb 

za jednotu křesťanů. 

Letošní téma je: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ (srov. J 15,5-9)     

Vzkaz pro méně slyšící    

Pokud někdo, ani přes naše skvělé ozvučení, dobře neslyšíte, prosím ozvěte se 

panu Pavlu Marešovi nebo mně a pokusíme se společně najít řešení. Díky! 

Hledáme redaktora do Poutníku    

Hledáme člověka, který by byl ochoten psát do našeho farního časopisu něco 

z historie naší farnosti. Děkujeme za to, že vy, kdo toto čtete se nám nahlásíte 

nebo nám dáte nějaké tipy😉. 

Den otevřených dveří   

Biskupské gymnázium Hradec Králové zve ve středu 20. ledna na on-line 

virtuální prohlídku školy, prezentaci jednotlivých předmětů i setkání s vedením 

školy. Připojit se můžete na stránkách školy: http://www.bisgymbb.cz/co-je-

noveho/den-otevrenych-dveri-aktualni-informace 

 

 „Bůh každého z nás volá jménem!“  

      

Přeji Vám požehnaný týden a srdečně Vám žehnám 

  Váš otec Jan       + 

 

 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  

Děkujeme za Vaše příspěvky. 

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

