
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

21. – 28. března  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

21. 3. 

5. neděle  

postní  

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

Sbírka na pojištění 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Bohuslava Pecháčka, 

manželku Anežku a syna Vladimíra 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– na úmysl dárce   

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a abychom dobře 

zvládli projít současnou situací 

Dolní Čermná – za Jiřího Vyhnálka a rodinu 

PONDĚLÍ 

22. 3. 

Pondělí 

po 5. neděli postní 
  

ÚTERÝ 

23. 3. 

Úterý 

 po 5. neděli postní   

STŘEDA 

24. 3. 

Středa 

 po 5. neděli postní 

18.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování za dar života 

s prosbou o další pomoc a ochranu 

ČTVRTEK 

25. 3. 

Slavnost  

Zvěstování Páně  

17.30 

 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Františka Mencla, 

manželku a rodiče 

Dolní Čermná – za naši farnost 

Na obě mše svaté je NUTNÁ REZERVACE!!! 

PÁTEK 

26. 3. 

Pátek 

 po 5. neděli postní 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

SOBOTA 

27. 3. 

Mše svaté jsou  

z Květné neděle  

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

16.30 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Kroulíka, 

manželku Matyldu a dceru Marii 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

– za Jaroslava Sršně, rodiče a sourozence 

NEDĚLE 

28. 3. 

Květná 

(pašijová)  

neděle   

NUTNÁ 

REZERVACE!!! 

 

7.30 

 

9.00 

 
 

10.30 

 

POZOR – ZMĚNA ČASU!!! 

Dolní Čermná – za Valentina Kunerta a 

za živé a zemřelé z rodiny   

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– na úmysl dárce   

TATO MŠE BUDE PŘENÁŠENA ONLINE. 

Dolní Čermná – za Marii Betlachovou, 

manžela, dceru a syna   
 

 

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. a 21. března 2021 

 5. neděle postní 

Slavnost Zvěstování Páně – přihlašování na mše svaté 

Ve čtvrtek si připomeneme biblickou událost, 

zaznamenanou v Lukášově evangeliu, kdy se 

Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil jí, 

že počne dítě, že se jí narodí Syn Boží.  

Pro děti: Znamená to, že za 9 měsíců budou 

Vánoce!! 😉 Narodí se Ježíšek😉.  

Srdečně Vás zvu k účasti na této slavnosti. Zatím jsou vypsány dvě mše svaté 

v 17.30 a v 19.00. Zapisujte se prosím na mše svaté v našem rezervačním 

systému v pondělí od 20.00. Bude-li větší zájem, vypíšu ještě mši svatou v 16.00. 

(Minulý týden jsem vypsal mši v 16.00 hned v pondělí ve 20.03, když jsem viděl jak 

je plno😉.) 

Rezervační systém na nedělní mše svaté  

Nedělní mše svaté – jelikož v neděli budu mít dopoledne tři mše svaté a večer 

budu 2,5 hodiny zpovídat, bude lepší, když nedělní odpolední mši svatou 

vynecháme. Na všechny nedělní mše svaté (sobota a neděle) je nutné 

se přihlašovat přes náš rezervační systém na webu farnosti. 

BEZ rezervace NENÍ, bohužel, ÚČAST na nedělních bohoslužbách MOŽNÁ  

– prosíme Vás, abyste toto respektovali. 

Přihlašovaní na nedělní mše svaté startuje opět AŽ VE ČTVRTEK 

VE 20 HODIN!!! Neváhejte, je brzy obsazeno. (Kdo má intenci, ať se ozve 

paní Martě Marešové do čtvrteční 18. hodiny, kolik míst chce rezervovat.) 

Ve středu a v pátek je možno jít na mši svatou bez přihlašování. 

Díky za Vaši disciplinovanost a spolupráci. 

Sbírka pojištění kostelů a dalších církevních budov 

Až ke konci týdne přišla z biskupství informace, že dnešní sbírka je na tento účel. 

Tyto sbírky jsou pravidelně dvě za rok, aby to pokrylo náklady. Děkujeme za Váš 

příspěvek. 

Změna času 

V neděli 28. března se mění zimní čas na letní. V sobotu 27. večer si proto 

nezapomeňte posunout hodinky o hodinu dopředu (pokud se Vám tedy čas 

nepřenastavuje automaticky), tzn. že se vyspíme o hodinu méně ;(. Nemusíte 

se kvůli tomu budit ve 2 h ráno, můžete si hodinky přeřídit už večer😉.  

Sčítání lidu 2021 

V sobotu 27. března začne sčítání lidu. Výzvu našich biskupů pro věřící si můžete 

přečíst na emailu IKF, dále na našem farním webu a v dubnovém Poutníku. 



Postní aktivita naší farnosti  

Jako přípravu na obnovu křestního vyznání o velikonoční vigilii si můžete vzít 

pátou kartičku s další otázkou, tentokrát v barvě červené.    

Modlitby křížové cesty v naší farnosti 

Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě křížové cesty v pátek přede mší 

svatou (tj. od 18.30) a v neděli od 15.30.     

Zpovídání na Květnou neděli 28. 3. a v pondělí 29. 3.  

Na Květnou neděli 28. března bude možnost přijmout předvelikonoční svátost 

smíření v Dolní Čermné od 17.30 do 20.00 hodin – a to vzhledem k současným 

opatřením následovně: P. Pavel Pokorný z Jablonného bude zpovídat v sakristii 

kostela, P. Pavol Sandánus z Nekoře v Orlovně v klubovně a já budu zpovídat 

na faře. Pro zajištění hladkého průběhu se prosím zapisujte do rezervačního 

systému na webu, příp. (pokud nemáte internet) volejte paní Martě Marešové.  

Na pondělí 29. 3. se jako zpovědník nabídl dokonce náš generální vikář Mons. 

Jan Paseka. Bude zpovídat v sakristii kostela od 16 do 18 hodin. Taky se 

prosím zapisujte do rezervačního systému, nebo volejte a my Vás zapíšeme.  

Pokud byste potřebovali více času než 6 minut (které jsou zhruba určeny 

na jednoho), zarezervujte si prosím rovnou 2 místa, a při příchodu nám to 

oznamte, abychom věděli, že máte rezervováno více času. 

Velikonoce v naší farnosti 

Jelikož nebude možné prožít Velikonoce, jak jsme byli zvyklí, tak by to bylo 

následovně jak jsme se domluvili i ve čtvrtek s pastorační radou.  

Každý den zde bude sloužen jeden obřad, který bude přenášen online. 

Po mši svaté (obřadu) zde v Dolní Čermné budu k dispozici a budu podávat 

sv. přijímaní cca jednu hodinu. Půl hodiny po skončeni obřadu bude možnost 

přijmout svaté přijímaní také ve Verměřovicích a v Petrovicích.  

Bohoslužby budou následovně: Zelený čtvrtek v 17 h, Velký pátek v 17 h, 

Velikonoční vigilie v 18 h, neděle Zmrtvýchvstání Páně v 9.00 h.  

Pondělí velikonoční v 9.00 h, tato mše už by se nevysílala.   

Každý se bude moci zapsat jenom na jeden z těchto dní.  Je možné, že se 

na všechny nedostane, ale každý den bude příležitost přijmout svaté přijímaní.  

Na Velký pátek a na Bílou sobotu nabízíme zde v Dolní Čermné celodenní 

adoraci, na kterou se prosím zapisujte na papírech za lavicemi. Pokud bude 

menší zájem, bude adorace v menším časovém úseku.  

Děkuji za pochopení a za spolupráci. 

Poděkovaní katechetům  

Děkuji všem našim katechetkám a bratru katechetovi 😉, že se všechny děti 

mohou účastnit výuky náboženství – sice online, ale náboženství je. Díky všem 

za snahu!!! Děkuji také všem rodičům za podporu, pomoc a vedení za Pánem.  

  



Menší počet mší svatých 

Když jsem o Vánocích „rozjel“ 6 nedělních mší, nečekal jsem, že to bude na tak 

dlouho… už je to třetí měsíc a jelikož mám přes týden i mnoho dalších 

povinností, je to pro mě velice náročné.  

(Jen pro srovnání – v Letohradě a v Lanškrouně se neslouží nedělní mše). 

Od víkendu 10. a 11. dubna to tedy bude následovně. V sobotu bude mše svatá 

v 18 hodin, v neděli bude mše svatá v 7.30 a v 9.00 přenášená online. 

Po skončení mše svaté bude cca hodinu příležitost přijmout svaté přijímaní. 

Pokud to půjde, bude možnost sv. přijímání i v Petrovicích a ve Verměřovicích.   

Předpokládám, že bude možné, aby se každý přihlásil na nedělní mši svatou 

jednou za 14 dní – tzn. kdo půjde na mši svatou 10. nebo 11. dubna, další 

víkend se hlásit nebude a dá možnost ostatním. 

Mše se nebudou dělit pro Petrovice, Verměřovice a zbytek světa😉, všechny 

budou pro všechny.  

Ke svatému přijímaní pak mohou přijít a přijet všichni. Dá-li nám Pán zdraví 

a nekaranténu😉. 

Akolytská služba 

Jak víte na konci roku jsem žádal o službu akolytů. Nakonec jsem sehnal 

s menším či větším odporem😉 těchto 6 adeptů: Macan Václav, Macháček Vít, 

Macháček Karel, Mařík Tomáš, Okrouhlický Pavel a Vondra Josef ml.  

Dle směrnic královéhradeckého biskupství jsem jejich jména předložil 

na pastorační radě. Ta navrhuje, aby po 14 dnů byla jejich jména vyhlášena 

takto veřejně. Kdyby někdo s někým nesouhlasil, tak mi prosím dejte vědět. 

Jejich služba by spočívala v donášení sv. přijímání nemocným a starým 

a v pomoci podávání sv. přijímání při mši svaté.  

První svátost smíření a první svaté přijímaní – video 

Informačním kanálem farnosti jsem Vám posílal odkaz, a také na našem webu 

najdete videopředstavení dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání.  

Fotky na webu  

Na našem farním webu najdete nové fotografie: Oprava zvonu Maria (5. 3.), Nový 

oltář a ambon na Mariánskou Horu – probíhající práce (10. 3.), Postní duchovní 

obnova (13. 3.) a Kácení stromů u fary (17. 3.) Díky všem za společné dílo!  

 

„Rádi bychom viděli Ježíše.“ 

(z dnešního evangelia) 

 

Ať tato touha zaznívá často i v našich srdcích a myšlenkách! 
 

Váš otec Jan       + 


