
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

23. – 30. května  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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  

PONDĚLÍ 

24. 5. 

Památka Panny 

Marie, Matky církve 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Boží pomoc a posilu 

nemocnému a rodině s prosbou o uzdravení 

ÚTERÝ 

25. 5. 
   

STŘEDA 

26. 5. 
Památka sv. Filipa 

Neriho, kněze 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Josefa Hrdličku, jeho 

manželku Marii a jejich syna Josefa a duše 

v očistci 

ČTVRTEK 

27. 5. 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího  

a věčného kněze 
  

PÁTEK 

28. 5. 

Pátek 8. týdne  

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Marii Hrdinovou 

a vnučku Marušku 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

29. 5. 

Mše svatá  

ze slavnosti 

Nejsvětější Tojice 
19.00 Petrovice – za Pavla Filipa a živou rodinu 

NEDĚLE 

30. 5. 

Slavnost 

Nejsvětější 

Trojice 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

Dolní Čermná – za dary Ducha svatého 

pro rodinu a uzdravení vnučky 

Dolní Čermná – za širokou rodinu Macanovu 

a Vondrovu   

křtiny Magdalény Marie Macanové z Jakubovic 

Dolní Čermná – na úmysl dárce    

 

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

▪ Večerní chvály – ve ST, 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                       22. a 23. května 2021 

 Slavnost Seslání Ducha Svatého 

 

Dnes si připomínáme, jak 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.  

Prosme o dary Ducha Svatého i pro naše životy 

a pro naše rozhodování. 

 

Tři modlitby k Duchu Svatému jako inspirace, motivace: 

Prosba o vedení Duchem Svatým 
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. 
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.  
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,  
podrobit se tvému vedení.  
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen. 

Dýchej ve mně, Duchu svatý 

Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel! 
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal! 
Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost miloval. 
Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval! 
Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil!  

/Sv. Augustin z Hippo/ 

Zůstávej s námi, Duchu svatý 

Zde jsme, Pane, Duchu svatý,  
přijď k nám a zůstávej s námi, svou milostí se vlij do našich srdcí!  
Uč nás, co máme činit a kam dospět, ukaž nám, jak máme působit.  
Ty, jenž nadevše miluješ poctivost,  
nedopusť, abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.   
Ať nás nesvede z cesty nevědomost, neovlivní lidská pochvala a přízeň,  
nepokazí úplatnost či falešné ohledy.  
Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,  
abychom byli v tobě svorně zajedno a v ničem se neuchýlili od pravdy.  
Amen.  

/Z modlitby koncilních otců, 1962/ 

  



Sbírka  

Sbírka této neděle je na pastorační aktivity v diecézi. 

Májové pobožnosti 

V tomto týdnu bude májová pobožnost v neděli 23. května 

po mši svaté v 9 hodin v pondělí 24. května po mši svaté 

a v neděli 30. května po mši svaté v 10.30 hodin.  

Noví členové naší farní rodiny 

V sobotu 29. května přijmeme zde v kostele v Dolní Čermné 

do rodiny křesťanů Jonáše Novotného z Miletína a v neděli při mši 

svaté v 9 hodin Magdalénu Marii Macanovou z Jakubovic. 

Radujme se z nových ratolestí a modleme se prosím za ně a za jejich 

rodiny. Děkuji. 

Jáhen nabízí své služby    

Protože je zde ve farnosti mnoho povinností, požádal jsem o pomoc našeho 

jáhna, pana Ing. Milana Richtera, který rád navštíví staré a nemocné.  

V případě zájmu o donesení sv. přijímání nebo popovídání ho, prosím, 

kontaktujte na tel.: 467 771 370 nebo 605 192 720.  

Tento týden nám také poslouží ve středu 26.5. a v pátek 28.5. kázáním při mši 

svaté. Děkuji mu za jeho ochotu a pomoc. 

Předání daru       

Minulou neděli 16. května k nám 

přijel na mši svatou v 10.30 

Vašík Štěpán z Letohradu se 

svými rodiči. Předali jsme mu 

dar z postní almužny 18.800 Kč. 

Rodiče děkují za Vaši štědrost a 

tím vyjádřenou nejen materiální, 

ale i psychickou pomoc. Také je 

mile překvapilo kolik z nás, 

zvlášť dětí, se za ně modlí.  

Děkuji Vám😉!!! 

Prodej kamen z fary za akční svatodušní slevu ;): 9.500 Kč 

(Původní cena 13.085 Kč bez příslušenství.) Jedná se o velmi zachovalá, téměř 

nepoužívaná, přibližně rok stará kuchyňská kamna (sporák) zn. KVS MORAVIA 

typ 9101. Rozměry (š x v x h): 325 x 850 x 620 mm. 

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

je i příslušenství: roury, koleno, plech pod kamna 1000 x 650 mm pozink. 

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

 

mailto:jitka.machackova@lsg.cz


REZERVAČNÍ SYSTÉM 

Při bohoslužbách je i nadále třeba dodržovat:  

 ochrana dýchacích cest    dezinfekce rukou    rozestupy 2 metry. 

Abychom byli co nejvíce zodpovědní, zůstává povinnost se i nadále 

na nedělní mše (a slavnosti) přihlašovat. Dostane se ale každý!!! 

Přihlašovat se můžete ve čtvrtek od 20.30 hodin! 

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

V rezervačním systému se můžete přihlásit také ke svátosti smíření, 

pomůžete tak hladšímu průběhu.  Děkuji za spolupráci. 

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující 

pandemie nemoci COVID-19   

Na svém setkání v Nepomuku poděkovali naši biskupové všem, kdo se jakkoli 

podíleli na tom, že naši bližní měli i v době pandemie potřebnou lékařskou, 

ošetřovatelskou i duchovní péči. Ve svém dopise uvádějí, že technické 

prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým 

nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí 

Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, 

že skutečné fyzické shromáždění 

při bohoslužbě je nenahraditelné. 

Proto nás povzbuzují, abychom se 

postupně vraceli do kostelů 

(pochopitelně při zachování příslušných 

hygienických opatření a s potřebnou 

mírou opatrnosti), protože svěcení 

svátečního dne je jedním z přikázání 

Desatera a ke svátečnímu dni patří 

i účast na bohoslužbě.                                  Foto: Marek Novák, ČaV 

Text celého prohlášení najdete i na nástěnkách a na našich www. 

 
Ať vás Bůh zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním. 

Ať oheň Ducha Svatého očistí vaše srdce 

a prozáří je jasem svého světla. 

Ať Duch pravdy, který různé národy 

sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou 

víry k plnému poznání Boha. 

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
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

