
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

25. dubna – 2. května  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

25. 4. 

4. neděle 

velikonoční 

Neděle Dobrého 

Pastýře,  

modlitby za nová 

duchovní povolání 

POUŤ V DOLNÍ 

ČERMNÉ 

Sbírka  

na kněžský seminář 

a formaci bohoslovců 

7.30 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

Dolní Čermná – za manželku Boženu 

Maříkovou a ostatní živé 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

Dolní Čermná – za naši farnost: za živé 

i zemřelé kostelníky, varhaníky, členy 

chrámových sborů a za všechny, kdo 

se o naši farnost starali a starají 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

PONDĚLÍ 

26. 4. 
   

ÚTERÝ 

27. 4. 
   

STŘEDA 

28. 4. 
 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Ryšavého, 

Františka Havla a oboje rodiče 

ČTVRTEK 

29. 4. 

Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, panny 

a učitelky církve, 

patronky Evropy 

19.00 Dolní Čermná – za dar uzdravení 

PÁTEK 

30. 4. 
 

19.00 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

1. 5. 

Sv. Josefa dělníka 

1. sobota v měsíci 

Mše svatá  

z 5. neděle 

velikonoční 

8.00 

 
 

19.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence 
 

Dolní Čermná – za rod Forbelských 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

NEDĚLE 

2. 5. 

5. neděle 

velikonoční 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

 

Dolní Čermná – za Marii a Matyldu Markovy, 

rodiče a sourozence 

Dolní Čermná – za naši farnost, za všechny 

farníky věřící i nevěřící 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 
 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – ve ST, ČT, PÁ a SO po mši svaté     

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  

mailto:dolnocermenska@farnost.eu
mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                       24. a 25. dubna 2021 

 4. neděle velikonoční 

Neděle „Dobrého Pastýře“  

Dnešní 4. neděle velikonoční je tradičně spojena s tématem dobrého 

pastýře a je dnem modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává 

za ovce svůj život.“ /Jan 10, 11/ 

Dnešní sbírka je na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 

Děkujeme za Vaši štědrost. 

Víme, že kněží je málo. A jestli jsem si dobře vyhledal, tak naše diecéze má 

v současné době v 6 ročnících přípravy pouze 5 bohoslovců;( – čtyři se připravují 

v pražském semináři (fotografie všech bohoslovců pražského semináře visí 

vzadu v předsíňce našeho farního kostela) a jeden studuje v Římě. Zda je někdo 

za naši královéhradeckou diecézi v přípravném ročníku Teologického konviktu 

v Olomouci nevím. Letos se do semináře z naší diecéze přihlásil pouze 1 kluk 

z Rychnova nad Kněžnou. (Byl se se mnou radit i zde v Dolní Čermné😉.) 

Modleme se tedy prosím za nová duchovní povolání, zvláště za dostatek kněží 

pro naše farnosti, aby co nejvíce farností mělo kněze, mohlo slavit svátosti...  

Modleme se prosím také za představené semináře, aby dokázali vytvářet 

bohoslovcům dobrou atmosféru pro jejich formaci. I kněz, bohoslovec je jenom 

člověk, který potřebuje zažít lidské přijetí a pochopení. 

Upřímně děkuji i za Vaše modlitby za mě, abych Vám byl dobrým pastýřem;)! 

Víme, že unavený, zklamaný, vysílený pastýř se může stát ne dobrým 😉, ale 

rozladěným, smutným a rozčíleným;))) pastýřem. Proto díky za všechnu Vaši 

konkrétní pomoc!!!       

Pouť v Dolní Čermné 

Tuto neděli v naší farnosti také slavíme poutní slavnost. 

Liturgická vzpomínka svatého mučedníka Jiřího se v církvi 

celosvětově slaví o den dříve než u nás. V naší církevní 

oblasti je 23. duben vyhrazen sv. Vojtěchovi, čímž se 

vzpomínka na sv. Jiřího přesunula na následující den. 

 

 

Májové pobožnosti 

V tomto týdnu bude májová pobožnost v sobotu 1. května po ranní mši svaté 

a v neděli 2. května po mši svaté v 9.00 online.  



Poděkování 

Děkuji Vám za Vaši krásnou a milou účast na čtvrteční mši svaté pro hospic. 

Bylo to moc krásné a milé.  

Postní almužna poděkování 

Moji milí, děkuji Vám za Vaše příspěvky do postní almužny. Vybrali jsme 

úžasných 41.785 Kč, z toho 2358 Kč přímo pro Vašíka. Jste úžasní!!! Jsem 

na Vás pyšný      ! 

A jak konkrétně jsme příspěvky rozdělili? Na Adopci na dálku jde 7.000 Kč 

(500 Kč je chybějící částka na letošní rok a 6.500 Kč máme na další rok podpory). 

Částku 16.000 Kč, vybranou pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, 

jsem ve čtvrtek na závěr dopolední mše svaté předal zaměstnancům hospice, 

kteří nás navštívili. Bylo to před zraky mnoha farníků a jednoho 

fotoaparátu     . Za dar moc děkují a rádi nám dají vědět, na co konkrétně bude 

použit.  

V následujících dnech předáme 18.785 Kč Vašíkovi z Letohradu. Toto předání 

se pro Vás také pokusíme zaznamenat.  

Myslím, že obdarované naše štědrost, ochota se rozdělit oslovuje… – je to velice 

konkrétní projev lásky k druhým. Mnohokrát Vám děkuji     !!! 

Příprava na biřmováni v naší farnosti 

Dá-li Pán a situace, tak od září by začala v naší farnosti příprava na přijetí 

svátosti křesťanské dospělosti. Přijmout ji může pokřtěný praktikující katolík, 

kterému je alespoň 15 let v době přijetí, to je tedy za rok. Je-li Vám 30, 50, 70 

či 90 let a dosud jste tuto svátost nepřijali, neváhejte se mi také ozvat. 

Do emailu na dolnocermenska@farnost.eu prosím uveďte: jméno a příjmení, 

datum narození, datum a místo křtu, adresu a mobilní číslo a proč chcete tuto 

svátost přijmout😉. (I upřímnost se cení: „Mamka mě k tomu nutí.“) Svátost 

biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, 

odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému 

člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého také při nalézání místa 

v životě. 

Nabídka knih 

Za lavicemi na stolku v Dolní Čermné máte na ukázku knihy, které si můžete 

objednat s 10% slevou! A to se vyplatí😉! Knihy prosím neodnášejte. Jsou 

jenom po 1 ks!!! (Už si asi někdo jednu knížku odnesl…;() Když máte zájem, do 

tabulky uveďte počet, jméno a kontakt. 

Brigáda na Mariánské Hoře v sobotu 8. května 

Stále je možno se hlásit. Předem děkujeme za pomoc. Hlaste se prosím paní 

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

jitka.machackova@lsg.cz. Děkujeme. Pán Vám odplať. 
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REZERVAČNÍ SYSTÉM – SOBOTNÍ A NEDĚLNÍ MŠE 

Na všechny nedělní mše (tj. v sobotu večer a v neděli)  

je třeba se rezervovat!!! 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin! 

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

kdo máte zájem a kdo jste se tento víkend nedostali. 

V pátek od 21 hodin mohou případná volná místa doplnit ostatní.  

Ve všední den (ST, ČT, PÁ a SO ráno) může přijít na mši svatou kdokoliv. 

Je také možnost se v rezervačním systému přihlásit ke svátosti smíření, 

pomůžete tak hladšímu průběhu. 

Děkuji za spolupráci. 

Svaté přijímání 

Krista v eucharistii můžete přijmout: 

• v Dolní Čermné  – v sobotu po večerní mši svaté a večerních chválách 

– v neděli 25. dubna po mši svaté v 10 hodin  

–  v neděli 2. května po mši svaté v 9 hodin  

• ve Verměřovicích po skončení vysílání nedělní mše svaté 

• v Petrovicích bude možnost přijmout svaté přijímání v sobotu 24. dubna 

mezi 18.00 a 18.30 hod a v neděli 2. května po skončení přenosu mše svaté. 

Veřejná sbírka na obnovu kapličky v Hůře a jejího okolí 

Je možno přispět. Pokladničku naleznete i v našem kostele v Dolní Čermné a 

Verměřovicích. Přispět můžete i na transparentní účet: 123-4001410237/0100. 

Plakátek je na nástěnce a na webu. Děkujeme. 

 

 „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“ 

 (Antifona k Žalmu 122) 

 

Ať na přímluvu sv. Jiří nebereme svůj vztah 

s Ježíšem vlažně, ale vážně     !  
 

Váš otec Jan       + 

Vzácná dobová malba, na které 

sv. Jiří testuje draka na COVID 

 

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/

