
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

9. – 16. května  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

9. 5. 

6. neděle 

velikonoční 

POUŤ 

V PETROVICÍCH 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

SVÁTEK MATEK 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – PETROVICKÁ POUŤ  

– za Karla Fajta a jeho manželku 

OBSAZENO PRO PETROVICKÉ  

Dolní Čermná – za Věru a Břetislava 

Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 

PONDĚLÍ 

10. 5. 
   

ÚTERÝ 

11. 5. 
   

STŘEDA 

12. 5. 
 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodiče Čadovy a 

Hledíkovy, syna, dceru a zetě 

ČTVRTEK 

13. 5. 

Slavnost 

Nanebevstoupení 

Páně 

Doporučený svátek 

19.00 

 

Dolní Čermná – za dar uzdravení vnučky 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

PÁTEK 

14. 5. 

Svátek sv. Matěje, 

apoštola 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Maříka a celý rod 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

15. 5. 

Mše svatá  

ze 7. neděle 

velikonoční 

19.00 

 

Petrovice – za manžela Karla a Anežku 

Hubálkovy a jejich rodiče 

NEDĚLE 

16. 5. 

7. neděle 

velikonoční 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost 

Dolní Čermná – na poděkování k výročí 

manželství     

Dolní Čermná – za dobrodince a služebníky 

naší farnosti 
 

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

▪ Večerní chvály – ve ST, ČT a v 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
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Sdělení farníkům                       8. a 9. května 2021 

 6. neděle velikonoční 

Den matek 

Druhá květnová neděle je tradičně dnem, kdy slavíme Den matek.  

Milé maminky, děkuji Vám za Vaše oběti, lásku a vedení 

dětí k vztahu s Pánem Ježíšem a za Vaši víru. 

Pán Vám žehnej!!! + + +  

Přijměte drobný projev vděčnosti.  

„Mateřská láska! Ach, ta nezná hranic! Je jako fontána, 

jejíž pramen nikdy nevyschne.“   (Marguerite Gardiner) 

Poděkování + prosba 

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti!  

Děkuji dvěma maminkám, které si v uplynulém týdnu našly čas na úpravu farní 

zahrady, a také partě, která přišla tuto sobotu. Ať Vám to Pán viditelně odplatí!!!  

Děkuji Vám, kdo jste se zúčastnili brigády na Mariánské Hoře. Děkuji paní 

Ing. Jitce Macháčkové, že si to vzala na starost!!! 

Z půdy kostela na MH se podařilo vyházet všechna napadená prkna a dole je 

rozřezat. Nyní se na Vás obracíme s prosbou – může nám někdo z Vás půjčit 

technické vysavače? Buď i s majitelem😉, nebo bez něj. Dále prosíme o další 

ochotné lidi, kteří by si našli čas na očištění trámů a vysátí – kdykoliv. Kdyby měl 

někdo třeba hodinu času, bodlo by to. Každá hodina dobrá, natož hodiny tři😉! 

V případě Vaší ochoty se prosím obracejte na paní Martu Marešovou. 

Po vyčištění trámů nás čeká ještě ošetření povrchu proti červotoči. 

Díky, že Vám není lhostejná naše farnost a starost o ní😉! Holt práce ve farnosti 

není jen práce jak na kostele, ale na mnoha kostelech😉.   

Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to 

velká slavnost, proto je věřícím doporučena účast na této mši 

svaté. Připomeneme si, že Ježíš 40 dní po svém vzkříšení 

vystoupil do nebe, odkud přišel.  

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha 

Svatého. Je možno se také modlit svatodušní novénu. Budeme 

se snažit na konci každé mše svaté zpívat píseň k Duchu 

svatému jako prosbu o dary Ducha svatého.  

Jelikož nevím, jaký je v této farnosti o tuto mši svatou zájem a jsme v době, kdy 

není dobré, aby bylo 200 lidí v kostele, tak se prosím hlaste do rezervačního 

systému už v neděli od 20.00 hodin. V případě velkého zájmu vypíšu ještě 

jednu mši svatou předtím od 17.30 hodin. Děkuji Vám za spolupráci. 

 



REZERVAČNÍ SYSTÉM – ZVÝŠENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ 

BOHOSLUŽEB 

Od pondělí 26. 4. se bohoslužby mohou konat za splnění tří podmínek – ochrana 

dýchacích cest, dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry. 

Abychom byli co nejvíce zodpovědní, ponecháváme nutnost se i nadále 

rezervovat na nedělní mše a tento týden i na čtvrteční slavnost. 

Limit v kostele v Dolní Čermné máme 80. Měl by se dostat každý!  

Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě!!!  

Tak se nebojme zpívat😉! Vše je hned radostnější😉. 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin!  

Na čtvrteční slavnost se přihlašujte už v neděli od 20 hodin. 

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

Prosím, snažte se sedat si ob lavici, snažte se dodržovat rozestup 2 metry. 

V rezervačním systému se můžete přihlásit také ke svátosti smíření, 

pomůžete tak hladšímu průběhu.  Děkuji za spolupráci. 

Májové pobožnosti 

V tomto týdnu bude májová pobožnost v neděli 9. a 16. května po mši svaté 

v 9 hodin a v pátek 14. května po mši svaté. 

Farní večerníček pro děti v úterý 11. května od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé o svátosti smíření od 20.15  

Srdečně Vás opět zvu a těším se na Vás alespoň on-line     ! Počítám 

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

dolnocermenska@farnost.eu 

Rok vděčnosti 

Před rokem v pondělí 11. května 2020 jsem byl předvolán na biskupství, kde 

se mě ptali, zdali bych nechtěl jít sloužit do Dolní Čermné. Od té doby jsem se 

za Vás modlil. Modlil jsem se za naše společně strávené dny, za náš společný 

život, za to, abych Vám byl dobrým pastýřem. Těšil jsem se na Vás😉. Studoval 

jsem si také webovou stránku farnosti, kde je spousta informací, a ještě jednou 

za ni děkuji😉. Modleme se dál😉! Ať je nám spolu dobře😉! Jsem Pánu Bohu 

vděčný, že mám milost být v tak živé farnosti. Děkuji Vám za vše, co jsme spolu 

prožili a těším se, co spolu ještě prožijeme😉! 

Nabídka knih dnes končí 

Za lavicemi na stolku v kostele v Dolní Čermné máte dnes poslední možnost 

si objednat knihy s 10% slevou! Knihy prosím neodnášejte!!! Jsou jenom 

po 1 ks!!! (Už si někdo odnesl Obrázkové luštění pro každý den od Jitky Suché 

za 234 Kč. Ale objednat si ji můžete i přesto😉). Když máte zájem, do tabulky 

uveďte počet, jméno a kontakt. Díky. 
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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, která by se uskutečnila, dá-li Pán za rok. Rád 

bych už nyní pana biskupa požádal, aby si zarezervoval termín, ale v pozvánce 

se uvádí předpokládaný počet biřmovanců. Proto kdo máte zájem, přihlaste 

se mi, prosím, do příští neděle 16. května. Děkuji, že se mi již přihlásilo 

6 děvčat (a další dívka projevila zájem) a 2 kluci.  

Tuto svátost může přijmout 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. 

Hospodaření diecéze 
Na žádost mnoha kněží byl vypracován pěti stránkový dokument Hlavní aspekty 

hospodaření Královéhradecké diecéze v roce 2019, který stručně představuje 

věřícím hospodaření diecéze.  Dokument jste dostali emailem IKF nebo si ho 

můžete přečíst na našem webu.  

Poděkování z Hospice 
Na webu si můžete přečíst také děkovný dopis z Hospice Anežky České 

v Červeném Kostelci za náš příspěvek z postní almužny. Děkuji Vám, že díky 

Vám je za co děkovat     .  

Obrázky milosrdného Ježíše k rozebrání  

Minulý týden nám poslali jako dárek pro naši farnost bratři pallotini ze Slavkovic 

obrázky milosrdného Ježíše. Můžete si je rozebrat v kostele v Dolní Čermné.  
 

 

 

 „Nikdo nemá větší lásku než ten,  

kdo za své přátele položí svůj život.“ 

 (Jan 15, 13) 

 

Moji milí, milujme se navzájem tak, 

jak Ježíš miluje nás      !  

Váš otec Jan       + 
 

 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky. 
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https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
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