
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

24. – 31. ledna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

24. 1. 

3. neděle 

v mezidobí 

neděle Božího 
slova 

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 

PONDĚLÍ 

25. 1. 
Svátek Obrácení 

sv. Pavla, apoštola 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Boží požehnání pro rodiny 

sourozenců a dětí 

ÚTERÝ 

26. 1. 
Památka sv. Timoteje 

a Tita, biskupů 
  

STŘEDA 

27. 1. 
Památka sv. Anděly 

Mericiové 
  

ČTVRTEK 

28. 1. 

Památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze a 

učitele církve 
7.30 Dolní Čermná – za dar života 

PÁTEK 

29. 1. 
Pátek 3. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 
Dolní Čermná – za Jana Hubálka, Růženu 

Maříkovou a celý rod 

SOBOTA 

30. 1. 

Obě mše svaté 

jsou ze 4. neděle 
v mezidobí. 

16.30 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Jiřího a Milušku 

Vágnerovy a jejich sestry 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– za Boží pomoc a posilu v nemoci 

NEDĚLE 

31. 1. 

4. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování za dar 30 let 

spol. života a prosbou o další pomoc a ochranu 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za naši farnost, za živé i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a 

na poděkování za dar života 

Dolní Čermná – za Verunku Schwarzovou 

a její rodiče 

▪ 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  
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Sdělení farníkům                               24. ledna 2021 

 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova  

Neděle Božího slova   

Dnes máme neděli Božího slova. Děkuji, že projevujeme v naší farnosti 

konkrétně úctu Pánu v Božím slově povstáním při nesení evangeliáře, při 

zpěvu aleluja. To, že je uprostřed nás Kristus v evangeliu, podtrhují také dvě 

rozžaté svíce nesené vedle evangeliáře.  

Poděkování  

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

můžeme zažívat odlesky Božího království i v naší farnosti v Dolní Čermné😉. 

Účast na mších svatých 

Jelikož vleky neotevřeli a neotevřou, tak asi ani žádné změny nečekejme. 

Buďme vděční za to, co máme. 

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 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 

Děkuji za vyslyšení mé prosby. 

Budeme klekat až při epiklezi – vztáhnutí rukou kněze nad dary – stejně jako 

ministranti. 

A po tajemství víry se postavíme. Minulý týden jsem sice říkal, ať se posadíte, 

jak tu bývalo zvykem, ať nedělám velké změny, ale pastorační rada ve čtvrtek 

odsouhlasila „postavení se“ – jak to má správně být a jak zaznívá i v textech: 

„…smíme stát před tebou a můžem ti sloužit…“ nebo „…vždyť stojíme před tebou 

podle tvé vůle.“, apod. 

Roušky   

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



Volné mešní intence 

Stále jsou volné mešní intence v nadcházejícím období. Můžete si dát Váš 

úmysl na mše svaté.  

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. V případě zájmu 

mohu připsat další půl hodinu přede mší sv. apod. Jinak je možno přijmout 

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

Sv. přijímání pro nemocné koronavirem a ty, kdo jsou v karanténě 

Stále platí nabídka paní MUDr. Zdeny Novotné. Chodí většinou v neděli kolem 

17., 18. hodiny. V případě zájmu kontaktujte přímo paní doktorku nebo naši 

pastorační asistentku. 

Farní večerníček pro děti ve středu 27. ledna od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé o mši svaté od 20.15  

Srdečně Vás opět zvu a těším se na Vás alespoň on-line      !  

Počítám s přihlášenými, případní další zájemci se prosím hlaste na email: 

dolnocermenska@farnost.eu 

Ekonomická rada farnosti 

Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna od 18 hodin na faře. 

Potvrzení o daru   

Pokud jste v roce 2020 věnovali finanční dar farnosti – ZA COŽ VÁM NESMÍRNĚ 

DĚKUJEME😉!!! – a chcete potvrzení o daru, zavolejte pastorační asistentce 

paní Martě Marešové a domluvte si vyzvednutí potvrzení.    

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky a dary, bez kterých se neobejdeme. 

Ať Pán Vaši štědrost odplatí a zahrne Vás požehnáním. 

Pastorační plán farnosti na rok 2021 

Odběratelé IKF ho dostali na e-mail, je na nástěnce vzadu v kostele v DČ a 

v týdnu bude umístěn i na webu. V této době je vše nejisté. Z viditelných změn 

jsem posunul společné udílení svátosti nemocných z jara na podzim, kvůli snad 

větší jistotě menšího omezení.  

YOUCAT – kurz víry   

Na podzim si někteří z vás objednali knihu YOUCAT – kurz víry. Kniha stojí 

pouhých akčních 180 Kč. (Běžná prodejní cena 299 Kč). Vyzvednutí objednané 

knihy si dohodněte s paní Martou Marešovou. 
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Služba lektora – formační on-line setkání + mé poznámky 

Na webu Liturgie.cz naleznete odkaz na záznam z formačního setkání pro lektory 

na YouTube: https://youtu.be/T3AqDBcr6RI. Poslal jsem ho také odběratelům 

IKF. Tyto odběratele jsem také informoval o on-line sledování. Jelikož jsme měli 

pastorační radu, viděl jsem jen něco, ale chtěl bych vypíchnout to, co jsem tam 

zaslechl a co jsem Vám chtěl také někdy sdělit a o to Vás poprosit. 

Na dotaz, pan biskup Martin David odpovídá, že můžeme při čtení přidávat 

oslovení sestry a bratři, či obráceně, které tam takto není uvedené. Je tam jen 

bratři v kontextu té doby. 

Před svatostánkem poklekneme přede mši svatou a po mši svaté, ministranti 

s knězem na začátku a na konci mše svaté. Při mši svaté se ukláníme před 

oltářem – obětním stolem – který nám při mši svaté symbolizuje Krista, který 

k nám na toto místo při mši svaté přichází. Máme v úctě i ambon, z něhož se čte 

Boží slovo.  

Při mši svaté, když přecházíme tímto prostorem, tak se ukláníme oltáři – 

obětnímu stolu.  

Dva zemřelí kněží naší diecéze   

Ve čtvrtek 14. ledna zemřel P. Jan Rybář SJ, významný kněz naší diecéze, který 

byl dlouhá léta pronásledovaný komunistickým režimem. Byl to oblíbený kněz 

mnoha lidí, který poslední dobou žil v Trutnově, kde psal články a přednášel 

široké veřejnosti. Možná znáte jeho knihu Deník venkovského faráře. 

V pondělí 18. ledna odešel na věčnost jeden ze dvou 100letých kněží naší diecéze 

P. Jiří Mannl, rodák z nedaleké Lukavice u Letohradu, který při svém 14letém 

působení v Rokytnici nad Jizerou pokřtil i mě😉. V roce 2011 si ho k sobě 

na faru vzal P. Pavel Mistr do Vysokého Mýta, kde se o něj vzorně staral a vozil 

ho různě po diecézi. P. Jiří se mohl stát knězem až ve svých 50 letech, přesto mu 

Pán dopřál 50 let kněžství😉. 

Druhý stoletý kněz, Mons. Karel Exner, se nachází v Nové Pace a je knězem už 

téměř 77 let. O jeho vysvěcení ve 23 letech se muselo žádat v Římě. 

 

„Natolik je nám blízko Boží království,  

nakolik dovolíme našemu srdci se přiblížit Pánu Bohu.“ 

(z nedělního kázání) 
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://youtu.be/T3AqDBcr6RI
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

