
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

16. – 23. května  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

17. 5. 
   

ÚTERÝ 

18. 5. 
   

STŘEDA 

19. 5. 
 19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

ČTVRTEK 

20. 5. 

Sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 7.30 Dolní Čermná – za + P. Václava Hegra 

PÁTEK 

21. 5. 
 19.00 Dolní Čermná – za Emilii Nastoupilovou 

SOBOTA 

22. 5. 

Vigilie slavnosti 

Seslání Ducha 

Svatého 
19.00 Verměřovice – na úmysl dárce 

NEDĚLE 

23. 5. 

Slavnost Seslání 

Ducha Svatého 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za rodinu Junkovu, 

Moravcovu a Hrabáčkovu 

Dolní Čermná – za naši farnost a za naše 

farní společenství     

Dolní Čermná – za Josefa Klekara a za živé 

a zemřelé členy rodiny  

 

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

▪ Večerní chvály – ve ST 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  
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Sdělení farníkům                       15. a 16. května 2021 

 7. neděle velikonoční 

Svátek sv. Jana Nepomuckého 

Tuto neděli (16. 5.) si připomínáme 300 let (1721) od blahořečení 

sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech. 

Socha tohoto celosvětově nejznámějšího světce je součástí mnoha 

našich měst a obcí – kromě kostelních oltářů zdobí většinou mosty.  

Nechme se jím i my inspirovat k poctivému, věrnému a pečlivému 

vykonávání svých povinností. 

 

Příprava na biřmování v naší farnosti 

Dnes (16.5.) končí přihlašování na biřmování. 

Připomínám, že ke svátosti biřmování je možno přistoupit i ve 14 letech. 

Je to na Vašem uvážení, mladí… 😉 

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

Při bohoslužbách je i nadále třeba dodržovat: 

 ochrana dýchacích cest    dezinfekce rukou    rozestupy 2 metry. 

Abychom byli co nejvíce zodpovědní, ponecháváme povinnost se i nadále 

na nedělní mše (a slavnosti) přihlašovat. 

Limit v kostele v Dolní Čermné máme 80 a k mému překvapení zájem 

není velký. Nevím, čím to je, tak na mši svatou se dostane každý!!! 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin!  

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

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

Již můžeme zpívat, tak se nebojme a zpívejme😉! Vše je hned radostnější😉. 

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 16. a 23. května 

po mši svaté v 9 hodin a v pátek 21. května po mši svaté.  

 

 



Pastorační rada farnosti 

Naše šesté setkání se uskuteční ve čtvrtek 20. května od 18 hodin na faře. 

Nový člen naší rodiny 

Příští sobotu 22. května přijmeme zde v kostele v Dolní Čermné 

do rodiny křesťanů Štěpánku Elu Sertičovou z Verměřovic.  

Modleme se prosím za ni i celou rodinu. Děkuji. 

 

Sbírka příští neděle 

 Sbírka 22. a 23. 5. bude na pastorační aktivity v diecézi.  

Rok vděčnosti pokračuje😉 

Před rokem, ve středu 20. května 2020 jsem poprvé přijel sem do Dolní Čermné. 

Nikoho jsem tady neznal. Těšil jsem se, až budete moji přátelé. Až budu Váš😉. 

Až budu vědět, za jakými okénky v těchto našich obcích bydlí moje budoucí 

farní rodina😉.  

Když jsem prvně otevřel dveře kostela pod kůrem, byl to trochu šok – i ta 

fasáda… Ale pevně věřím, že to společně dáme do pořádku, aby to tu bylo pěkné 

– důstojné místo k oslavě Boha Otce, i Syna Jeho a Ducha Svatého. 

Říká se, že když se přijde prvně na hřbitov, ke kostelu, tak se pozná jak lidem 

na tom či onom místě na kostele, na hřbitově, záleží… 

Předem Vám děkuji za pomoc!!! 

 

Připravujeme se na Slavnost Seslání Ducha Svatého  

Příští neděli 23. května budeme slavit Letnice.  

Připomeneme si, že 10 dní po Kristově nanebevstoupení 

(50. den po Velikonocích) sestoupil na (ustrašené) 

apoštoly Duch Svatý a oni pak dostali sílu vyjít mezi lidi 

a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce. 

Na konci každé mše svaté budeme zpívat píseň k Duchu 

Svatému jako prosbu o dary Ducha Svatého i pro naše 

životy a pro naše rozhodování. 

„Přijď, Duchu Svatý, 

naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.“ 

 

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.  

 



Nástěnka život farnosti – fotografie 

Děkuji JUDr. Haně Vágnerové za nástěnku z fotografií našeho společného 

života ve farnosti. Tyto fotografie najdete vzadu na nástěnce v kostele v Dolní 

Čermné. Hned je to tam živější a přívětivější😉. 

Také děkuji paní místostarostce Verměřovic paní Marušce Pecháčkové za doplnění 

kontaktů na náš farní web v sekci Ze života farnosti – Farníci slouží farnosti. 

 

 

V prvním čtení si dnes připomínáme doplnění dvanácti apoštolů za Jidáše. 

Byl vylosován Matěj. 

Jsme obyčejní lidé. Ale kdokoliv jsme, sdílíme stejné povolání  

jako apoštolové: být „svědky zmrtvýchvstání“ Pána!       (Sk 1, 23) 

 

Dějiny si možná na naše jména nevzpomenou      , ale Bůh ano!!! 

Raduje se nad každým dobrým skutkem, který vykonáme v jeho jménu. 

Tak pojďme a hlásejme evangelium. 

Pojďme a milujme lidi, jak nás k tomu Bůh povolává. 

A prosme o dary Ducha Svatého! 

Váš otec Jan       + 
 

 

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

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

Karanténa na Moravě       

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

