
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

31. ledna – 7. února  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

1. 2. 

Pondělí 4. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

2. 2. 

Svátek  

Uvedení Páně 

do chrámu 

15.00 

 

16.30 

18.00 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, zvlášť za ty, 

kdo se vzdálili 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Dolní Čermná – za Antonína a Martu 

Faltusovy a duše v očistci 

STŘEDA 

3. 2. 

Sv. Blažeje,  

biskupa a mučedníka 

18.00 

 

Petrovice – za nemocnou osobu a za její 

uzdravení 

ČTVRTEK 

4. 2. 

Čtvrtek 4. týdne 

v mezidobí 
18.00 Verměřovice – na úmysl dárce 

PÁTEK 

5. 2. 

Památka sv. Agáty, 

panny a mučednice 

První pátek v měsíci 

19.00 

      

Dolní Čermná – za Jiřího Vodu a Růženu 

Maříkovou 

SOBOTA 

6. 2. 

Obě mše svaté 

jsou z 5. neděle 

v mezidobí. 

16.30 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Marii a Štěpána 

Müllerovy 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za rodinu Vondrovu a Faltusovu 

NEDĚLE 

7. 2. 

5. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Vojtěcha Zpěváka a rodiče 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na poděkování Bohu s prosbou 

o požehnání pro celou rodinu 

Dolní Čermná – za Annu a Blaženu Machovy 

a ostatní zemřelé i žijící členy rodiny  

Dolní Čermná – za ochranu rodin a záchranu 

manželství, která procházejí jakoukoliv krizí 

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

– v ÚT, ST, ČT, PÁ a SO po mši svaté v 18 (19) hodin    

▪ Ranní chvály – v neděli 7. 2. po mši svaté v 7.30 hodin 

Srdečně zvu 😉! 
 



Sdělení farníkům                               31. ledna 2021 

 4. neděle v mezidobí 

Účast na mších svatých a zpovídání před prvním pátkem 

V úterý 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice). 

Připomeneme si, jak Josef a Maria přinesli podle židovského obyčeje malého 

Ježíše 40. dne po jeho narození do jeruzalémského chrámu, 

aby ho jako prvorozeného zasvětili Bohu /Lk 22-40/. 

Ptal jsem se pastorační rady a nečekají moc velikou účast, 

tak říkali, že by dvě mše svaté měly stačit. Zatím jsem tedy 

vypsal jenom dvě mše svaté: v 16.30 a v 18.00, na které je 

třeba se přihlásit v neděli 31. ledna od 20 hodin v našem 

rezervačním systému. Kdyby byl větší zájem, pište se i jako 

náhradníci a příp. rád mši svatou pro zájemce přidám😉!  

Do 2. února bývá zvykem mít v kostelech betlém. Mši svatou tedy začneme 

u betléma, kde požehnáme svíce – „hromničky“, které si můžete přinést, nebo 

malé svíčky – „obětinky“, které budou v kostele k dispozici. Pak bude krátký 

průvod s rozžatými svícemi na svá místa😉.  

Ve středu 3. února bude zpovídat od 16 do 17 hodin v Dolní Čermné v kostele 

P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče. Já budu zpovídat od 17 hodin v Petrovicích 

v kostele. Pro Petrovice se prosím zapište na připravený papír, a pak 

na internetu. Když bude větší zájem, budu zpovídat od dřívějšího času. Od 18 

hodin bude v Petrovicích mše svatá pro 10% obsazenost kostela, na kterou se 

prosím hlaste paní Janě Vondrové 732 352 879. 

Ve čtvrtek 4. února bude možnost slavit svátost smíření ve Verměřovicích 

od 17 hodin. Zapisujte se prosím v rezervačním systému. Když bude větší 

zájem, vypíšu další časy a přijedu dříve. Na mši svatou od 18 hodin se potom 

prosím hlaste panu Janu Moravcovi 773 566 433, bohužel je možná zas jen 

10% obsazenost kostela. Děkuji za pochopení. 

V pátek 5. února budu k dispozici na svátost smíření v sakristii kostela 

v Dolní Čermné od 17.00 do 18.30, pak ve zpovědnici. Opět se prosím 

zapisujte v rezervačním systému. Děkuji. Na páteční mši svatou se nezapisujeme. 

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, ale až ve 20 

hodin!!! (V případě, že by byla v tom čase mše svatá, tak v jiném čase.) 

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

do úterní 16. hodiny, kolik míst chce rezervovat.) 

Díky za Vaši disciplinovanost a spolupráci. 

 



Poděkování  

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

Brigáda na Mariánské Hoře 

Jak jsme Vás již informovali, v kostele na Mariánské Hoře je napadená půda. 

Před opravou je třeba vyházet z půdy napadená prkna a vysát. Proto se na Vás 

obracíme s prosbou o pomoc. První brigáda je naplánována na sobotu 

8. května. Prosím případné borce a borkyně 😉 – hlaste se naší koordinátorce 

paní Ing. Jitce Macháčkové – osobně nebo telefonicky 734 457 181 či e-mailem 

jitka.machackova@lsg.cz. Děkujeme😉! Pán Vám odplať! (Padl nápad udělat si 

na tom vyházeném dřevu rovnou k obědu guláš…? 😉) Kdyby měl někdo o toto 

dřevo zájem, tak je možno, ale pozor, aby Vám nenapadl brouk něco dalšího.  

Představení dětí, které letos prvně přistoupí 

ke svátosti smíření a poprvé přijmou Pána 

Ježíše v eucharistii 

Kvůli koronavirovým opatřením tuto sobotu přišlo 

každých 15 minut na faru jedno dítko.  

Všechny jsme vyfotili na tablo, 

které bude umístěné v našich 

kostelích. S dětmi jsme natočili 

krátký vstup – takže letošní 

představení dětí proběhne 

na internetu😉!  

Máte se na co těšit😉!  

…na veselé letadlo, králíka Bobíka, pejska apod. 

Kněžská služba je velice pestrá, což mě baví 😉, tak 

jsem si v sobotu mohl zkusit dělat scénáristu, režiséra, 

kameramana, maskéra apod.😉 

  

mailto:jitka.machackova@lsg.cz


Liturgické okénko – připomenutí – drobná změna v postojích  

Při mši svaté budeme klekat až při epiklezi – vztáhnutí rukou kněze nad dary 

– stejně jako ministranti. 

A po tajemství víry se postavíme – stejně jako ministranti – jak to má správně 

být a jak zaznívá i v textech eucharistických modliteb: „…smíme stát před 

tebou a můžem ti sloužit…“, „…vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.“, apod. 

Únorový Poutník 

Právě vyšlo další číslo našeho farního časopisu. Ať Vám přinese radost, 

pospolitost a poučení. Děkuji všem, kdo se na vydávání časopisu podílejí. 

Roušky   

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

Volné mešní intence 

Stále jsou volné mešní intence v nadcházejícím období. Můžete si dávat své 

úmysly na mše svaté – osobně, emailem, telefonicky. 

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. 

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. 

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. 

 

„Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.“ 

(antifona ze Svátku Uvedení Páně do chrámu) 
Přeji Vám požehnaný 4. týden liturgického mezidobí 

 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/

