
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

28. března – 4. dubna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

28. 3. 

Květná 

(pašijová)  

neděle   

NUTNÁ  

REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 
 

10.30 

 

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   

PONDĚLÍ 

29. 3. 

Pondělí 

Svatého týdne 
  

ÚTERÝ 

30. 3. 

Úterý 

 Svatého týdne   

STŘEDA 

31. 3. 

Středa 

 Svatého týdne 
18.00 Dolní Čermná – za dar uzdravení 

ČTVRTEK 

1. 4. 

Zelený čtvrtek 

NUTNÁ  

REZERVACE!!! 

 

17.00 

 

 

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně 

Dolní Čermná – za všechny kněze a za nová 

kněžská povolání 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

PÁTEK 

2. 4. 

Velký pátek  

NUTNÁ  

REZERVACE!!! 

 

17.00 

 

DEN PŘÍSNÉHO POSTU 

Dolní Čermná – Velkopáteční obřady   

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

SOBOTA 

3. 4. 

Bílá sobota  

NUTNÁ  

REZERVACE!!! 

 

18.00 

 

 

Velikonoční vigilie 

Dolní Čermná – za všechny pokřtěné, zvlášť 

z naší farnosti 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

NEDĚLE 

4. 4. 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně   

NUTNÁ REZERVACE!!! 

9.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za snahu 

si navzájem pomáhat a 

chápat se navzájem 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

PONDĚLÍ 

5. 4. 

Pondělí v oktávu 

velikonočním 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

9.00 

 

Dolní Čermná – za Karla Bednáře a všechny 

živé a zemřelé příbuzné 

 

 

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                       27. a 28. března 2021 

 Květná (pašijová) neděle 

Svátost smíření před Velikonocemi  

Tuto uzdravující svátost je možno přijmout 

v neděli 28. 3., v pondělí 29. 3. a ve středu 31. 3. 

Snad to stačí. Děkuji, že se hlásíte do rezervačního 

systému, a tak nám pomáháte k hladšímu 

průběhu, k ukázání zájmu a potřeby kapacity a 

také nám tím pomáháte k lepšímu dodržení 

současných koronavirových předpisů. V neděli 

bude od 17.00 zpovídat P. Pavel Pokorný 

z Jablonného v sakristii kostela, P. Pavol Sandánus 

z Nekoře v Orlovně v klubovně a já budu zpovídat 

na faře od 17.30.  

U obou kněží ze „zámoří“ 😉 jsme vypsali ještě první půl hodinu navíc, protože 

kapacita již byla obsazena. Pokud nemáte internet volejte paní Martě Marešové, 

která Vám řekne, kde je ještě volno a zapíše Vás. 

V pondělí 29. 3. přijede zpovídat náš generální vikář Mons. Jan Paseka. Jelikož 

k mé velké radosti se dvouhodinová kapacita nakonec naplnila, nabízí 

zpovídat, dokud bude zájem. (Neví, co říká v této úžasné farnosti😉.) Zatím je 

tedy obsazeno od 16 do 18 hodin a vypsali jsme další hodinu, a když i tu 

obsadíte, tak vypíšeme další časy. Pan vikář dal nakonec přednost zpovídání 

v teple, takže bude zpovídat na faře. 

Ve středu 31. 3. jsem vypsal ještě svátost smíření přede mší svatou.  

Velikonoce v naší farnosti – svaté přijímání 

Vzhledem k trvajícím omezením proběhnou Velikonoce v naší farnosti následovně. 

Každý den bude sloužena jedna mše sv. – obřad v Dolní Čermné, 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.  

Každý se bude moci zapsat k účasti jenom na jeden z těchto dní!!! Bohužel 

se asi na většinu ani nedostane;(, protože z dovoleného počtu ubydou místa 

pro techniky, scholu či chrámový sbor, ministranty a v sobotu pro lektory. 

Ale každý den budete mít možnost přijmout svaté přijímání!!! 

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. 

  



Rezervační systém   
V tomto týdnu je možné jít bez rezervace na mši svatou pouze ve středu. 

V ostatní dny bohužel NENÍ BEZ REZERVACE ÚČAST na bohoslužbách MOŽNÁ 

– prosíme, abyste toto respektovali. Zároveň prosíme o dodržení pravidla, 

že během Velikonoc se každý může přihlásit pouze jednou (viz výše).  

Přihlašování startuje v pondělí ve 20 hodin!!! 

Modlitba breviáře  

Moji milí, děkuji, že se se mnou modlíte modlitbu breviáře, denní modlitbu církve. 

Moc si toho vážím. Tento týden Vás zvu na:  

▪ Ranní chvály a modlitbu se čtením – na Velký pátek a Bílou sobotu v 8.30 

Předpokládám, že nebude velká účast, tak bez rezervace. (Tiše se bojím, 

jestli vůbec někdo přijde😉)) 

▪ Večerní chvály – ve středu po mši svaté  

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30 a v pondělí 5. 4. po mši svaté  

Postní aktivita naší farnosti  

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

další, již šestou, kartičku s poslední otázkou – tentokrát v barvě modré.    

Farní večerníček pro děti v úterý 30. března od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé od 20.15  

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

se zaměříme na Velikonoce, připomenutí si toho, co nás čeká.  

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

dolnocermenska@farnost.eu 

Paškálky k vyzvednutí, kočičky k rozebrání 

Objednané velikonoční paškálky si prosím vyzvedněte po mši svaté v sakristii.  

Dnes si můžete odnést požehnané větvičky vrby jívy (kočičky) domů. Další dny 

budou k rozebrání vzadu v kostele.  

Žehnání pokrmů na Boží hod velikonoční – v neděli 4. 4. 

Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, 

ale i vajec a sýra. Tyto pokrmy byly o Velikonocích žehnány pro jejich první domácí 

použití. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnání pokrmů 

připomíná, že společenství se zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického stolu 

má pokračovat doma v hostině lásky – tzv. „agapé“. 

Příští neděli budu tedy žehnat Vámi donesené pokrmy (beránky, mazance, 

vajíčka…). Pokrmy budu žehnat i v době podávání sv. přijímání po mši svaté.  

Postní almužna 

Své příspěvky můžete stále vkládat do označené kasičky za lavicemi. Papírové 

„almužničky“ můžete nosit před oltář od počátku Velikonoc, tedy od neděle 

4. dubna. Děkujeme za Vaše příspěvky na již několikrát zmíněné tři projekty.  
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 Akumulační kamna z fary 

Na faře tedy děláme nové topení. Kdyby měl někdo zájem o cca 50 let staré 

akumulační kamna, třeba na náhradní díly, ať se prosíme co nejdříve ozve. Jinak 

budeme rádi, když se najde dobrá duše, která by nám je pomohla rozebrat 

a odvézt. V místnosti, kde zpovídám, je to na přeražení, což samozřejmě může mít 

své výhody – když se nám tam v pondělí přerazí pan generální vikář, budeme mít 

vikáře dva a v diecézi o kněze navíc 😉. 

Sbírka pojištění kostelů a dalších církevních budov 

Tato sbírka minulé neděle, která byla ohlášena z biskupství pozdě (takže jste o ní 

ani předem nevěděli, navíc chápu, že pořád tady na něco vybíráme😉), činila 

na pěti mších minulý víkend 7.928 Kč. Bůh odplať Vaši štědrost. 

Mariánská Hora v Toulavé kameře 

V neděli v 10.00 v pořadu Toulavá kamera České televize by měla být také krátká 

reportáž o naší Mariánské Hoře. Pořad je také potom možné shlédnout v archivu ČT.   

Akolytská služba 

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

těchto 6 adeptů: Macan Václav ml., Macháček Vít, Macháček Karel, Mařík 

Tomáš, Okrouhlický Pavel a Vondra Josef ml.  

Dle směrnic královéhradeckého biskupství jsem jejich jména předložil 

na pastorační radě, která navrhla, aby po 14 dnů byla jejich jména takto 

zveřejněna. 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.  

Velikonoční přání 

Rád bych každému z Vás osobně dal své velikonoční přání, které připomíná tuto 

dobu. Můžeme buď na všechno nadávat, nebo být vděční za vše co máme, čemu 

nás učí možná i tato doba – být vděční i za málo. Přání provází citát sv. Ignáce 

z Loyoly, který má být povzbuzením do této doby: „Nemůžeš-li činit, co chceš, 

čiň aspoň to, co můžeš. Kdo činí, co může, činí mnoho.“ 
 

„Dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom 

vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme 

vyznat, že Kristus je náš Vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým 

životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!“ 

(z Květné neděle – památka vjezdu do Jeuzaléma) 

Milá farní rodino, přeji nám dobře prožitý Svatý týden. 

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
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