
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

11. – 18. dubna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

11. 4. 

2. neděle 

velikonoční 

 Božího 

milosrdenství 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

Sbírka na elektřinu 

v našich kostelech 

7.30 

 

9.00 

 

 

Dolní Čermná – za Vlastu Pecháčkovou, 

manžela Miroslava a rodiče z obojí strany 

Dolní Čermná – za živé i zemřelé farníky 

farnosti Dolní Čermná 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

SOBOTA 

17. 4. 

Mše svatá 

ze 3. neděle 

velikonoční 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

19.00 Dolní Čermná – za uzdravení dcery 

NEDĚLE 

18. 4. 

3. neděle 

velikonoční 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

 

Dolní Čermná – za Otu Cejnara, rodiče 

a vnučku 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele naší farnosti 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

 

▪ Ranní chvály – v neděli po mši svaté v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – v sobotu po mši svaté     

Srdečně zvu 😉! 

Od pondělí 12. do pátku 16. dubna ve farnosti nebudou mše svaté. 

V případě potřeby zaopatřování nebo dalších neodkladných kněžských 

záležitostí volejte prosím P. Ireneusze Szocińskiho z Bystřece  

(739 409 356). 
 

 

Poděkování za brigádu 

Děkujeme všem, kteří jste svůj čas věnovali farnosti a úpravě farní zahrady. 

Velice si Vás vážíme!!! Fara a farní zahrada je nás všech. Je na ní ještě stále dost 

práce, tak kdybyste měl někdo chvilku, ozvěte se prosím paní Martě Marešové.  

        

Past. asistentka: Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

 

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                       10. a 11. dubna 2021 

 2. neděle velikonoční 

Neděle Božího milosrdenství 

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího 

milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství ustanovil papež Jan 

Pavel II. 30. dubna 2000 v den svatořečení polské řeholnice 

Faustyny Kowalské.  

Proto Vás v neděli 11. dubna po mši svaté v 9 hodin srdečně 

zvu k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství, která bude 

stejně jako mše přenášena online. 

 

Nedělní mše – rezervační systém 

V sobotu bude mše svatá z neděle v 19 hodin, v neděli budou mše svaté 

v 7.30 a v 9.00 hodin.  

Přihlašovat se můžete opět ve čtvrtek od 20 hodin! 

Ti, kdo se dostali tento víkend se nehlásí. Hlaste se prosím všichni, 

kdo máte zájem a kdo jste se tento víkend nedostali, i když budete jako 

náhradníci. Pomůže nám to zjistit, jak velký je o nedělní mše svaté zájem, 

a podle toho určit, jestli už ten další víkend se budou moct hlásit ti, 

co se dostali tento víkend, nebo je zájem větší.  

Děkuji za spolupráci. 

Svaté přijímání 

Krista v eucharistii můžete přijmout: 

• v Dolní Čermné v sobotu po mši svaté a večerních chválách a v neděli po mši 

svaté v 9 hodin  

• ve Verměřovicích po skončení vysílání mše svaté v 9 hodin 

• v Petrovicích bude možnost přijmout svaté přijímání v neděli 11. 4. mezi 

17.00–17.30 a v sobotu 17. 4. v čase 18.00–18.30.  

Sbírka na elektřinu ve farním kostele 

Sbírka při mších svatých o tomto víkendu bude na náklady za elektřinu v našich 

kostelech. Můžete také přispět do kasičky u mříže v Dolní Čermné. Jedná se 

především o topení, které jsme tuto zimu hojně využívali (během víkendu bylo 

i šest mší)😉. Děkujeme za Vaši štědrost, podporu a pomoc. 

 



Nabídka pomoci v této době 

Už je to dlouhé období. Slyším, jak jste v často malých domácnostech, online 

výuky najednou… Už jsem to někomu říkal, ale nyní takto veřejně: Kdybyste 

chtěli pracovat z fary, nebo mít výuku z fary a ulehčilo by to Vašemu 

rodinnému soužití, tak se můžeme domluvit😉. Ve středu dopoledne například 

Knedlíkovi, ve čtvrtek Omáčkovi a v pátek rodina Bezmasých😉. 

Dále je možno využít farní sklep k uskladnění, či farní zahradu jako zahrádku 

apod. Fara je nás všech😉! 

Postní almužna 

Naše farnost podpoří Vašimi příspěvky následující domluvené tři projekty: 

❖ Adopci na dálku  

❖ Hospic Anežky České v Červeném Kostelci  

❖ sbírku pro Vašíka Štěpána z Letohradu, který má nemoc motýlích křídel 

Děkujeme za Vaši štědrost! Prosím přinášejte papírové pokladničky na mše 

svaté, např. děti v obětním průvodu, nebo peníze (z nich) vhazujte 

do označené pokladny do 18. dubna v kostele v Dolní Čermné vpravo 

uprostřed kostela za lavicemi. 

Generální předpouťový úklid farního kostela a okolí 

V sobotu 17. 4. ve 14.00 hod. se uskuteční generální úklid kostela a hřbitova 

v Dolní Čermné.  Nářadí – hrábě, smetáky, lopaty – vezměte s sebou. Vezměte 

s sebou také hodně sil a dobrou náladu😉. Děkujeme😉!!! 

Brigáda na Mariánské Hoře v sobotu 8. 5.  

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. Prosíme případné borce a borkyně       hlaste se naší koordinátorce 

paní Ing. Jitce Macháčkové – osobně nebo telefonicky 734 457181 či e-mailem 

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

na vyházeném dřevu rovnou k obědu guláš...?      ) Kdyby měl někdo o toto 

dřevo zájem, je to možné – ale pozor, aby Vám nenapadl brouk něco dalšího. 

Prodej kamen z fary  

Nabízíme k prodeji velmi zachovalá, téměř nepoužívaná cca rok stará kuchyňská 

kamna (sporák) zn. KVS MORAVIA typ 9101– š=325, v=850, h=620 mm (viz foto 

na webu).  

Kamna jsou dobře využitelná k vaření a (i) vytápění místnosti. Součástí nabídky 

je i příslušenství: roury, koleno, plech pod kamna 1000x650 mm pozink.  

Cena celkem: 11.500 Kč.  

Kontakt: Macháčková Jitka tel.: 734 457 181, e-mail: jitka.machackova@lsg.cz 

 



Akumulační kamna 

Máte-li zájem o akumulační kamna z fary, i na náhradní díly, nebo máte chuť 

nám je pomoci rozebrat, kontaktujte prosím tento týden paní Magdalenu 

Vašíčkovou: 732 179 091. Děkujeme za pomoc😉! 

Vandalství u kapličky na Hůře 

Zřejmě ve čtvrtek 8. 4. někdo poničil kapličku a okolí na Hůře – viz fotky 

na webu. Pokud někdo z vás snad někoho podezřelého viděl, jel zrovna kolem 

nebo má zaznamenáno na kameře auta, kontaktujte starostku obce Petrovice 

– SMS na tel. č. 731 382 091. Toto nepochopitelné vandalství zamrzí, přesto 

vím a děkuji, že je mnohem více lidí, kteří v tomto světě dělají dobro. 

Nové fotky na webu 

Na webu ve fotogalerii si můžete prohlédnout spoustu nových fotografií – např. 

z oslav Velikonoc v naší farnosti, Velikonočního klapání a fotky Zahrada naděje 

z Turecka. Fotografům děkujeme! 

Dubnový Poutník 

Je k rozebrání či zakoupení v kostele.  

Zápis z pastorační rady farnosti 

Najdete co nejdříve na nástěnce vzadu v kostele v Dolní Čermné, na IKF a 

na našem webu. 

ZUŠ Lanškroun přijímá přihlášky na nový školní rok  

Do přípravné výchovy hudebního a výtvarného oboru se mohou 

hlásit děti od 1. třídy ZŠ, do tanečního oboru děti již od 5 let.  

Více informací na www.zusla.cz. A na IKF a na našem webu.  

Ztráty a nálezy 

V kostele v Dolní Čermné vzadu v předsíňce jsou nalezené dětské rukavičky 

s žirafou, které se mi tuze líbí, takže když se k nim nikdo nepřihlásí, budu je 

příští rok nosit já;). Také je tam zapomenutá dámská čepice.      

 

„Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; 

blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. Aleluja.“ 

 (Zpěv před evangeliem 2. neděle velikonoční) 

 

Velkou a krásnou víru Vám ze srdce přeje a žehná Vám 

Váš otec Jan       + 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky. 

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

