
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

5. – 12. prosince  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

5. 12. 

2. neděle 

adventní 

7.30 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce  

Dolní Čermná – za naši farnost a za naše 

nové akolyty a jejich rodiny 

Petrovice – za Ludmilu Novákovou, manžela 

a rodinu Vávrovu 

PONDĚLÍ 

6. 12. 
Sv. Mikuláše, biskupa   

ÚTERÝ 

7. 12. 

Sv. Ambrože, biskupa 

a učitele církve 
 Pastorační rada farnosti 

STŘEDA 

8. 12. 

Slavnost Panny 

Marie, počaté 

bez poskvrny 

prvotního hříchu  

18.00 

 

Dolní Čermná – za kostelníka Josefa Mareše 

Doporučený svátek 

ČTVRTEK 

9. 12. 

Čtvrtek po 2. neděli 

adventní 
 Vikariátní konference kněží 

PÁTEK 

10. 12. 

Pátek po 2. neděli 

adventní 

 Panny Marie 

Loretánské 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Josefa Hrdličku, jeho 

rodiče a duše v očistci 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

11. 12. 
 

6.45 

 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – rorátní – dětská 

– na poděkování za dar života 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Rudolfa Vondru, rodinu 

Faltusovou a celý rod 

NEDĚLE 

12. 12. 

3. neděle 

adventní 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele naší farnosti 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Verměřovice – na poděkování za další rok 

života   
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST, v PÁ a v SO po večerní 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           5. prosince 2021 

2. neděle adventní 

Poděkování 

✓ Děkuji Vám všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. 

✓ Děkuji Vám všem, kdo jste přijali teď v zimě službu na odklízení sněhu. 

(V DČ jsou nové rozpisy na úklid sněhu a úklid kostela. Moc moc 

děkujeme!!!) 

✓ Děkuji Vám všem, kdo jste přišli na duchovní obnovu farnosti a jakkoliv 

pomohli s jejím průběhem. (Děkuji také, kdo jste opravovali v letech 

minulých faru, a i teď pomáháte – i o. Linhartovi přišla fara úžasná.) Díky 

za Vaši práci!!! 

Ustanovení nových akolytů + sbírka na alby a burzy 

Tuto neděli 5. prosince v DČ při mši svaté v 9 hodin bude ustanoveno 5 nových 

akolytů pro naši farnost. Jsou to pánové: Karel Macháček a Vít Macháček 

z Dolní Čermné, Josef Vondra ml. a Pavel Okrouhlický z Petrovic a Tomáš 

Mařík z Kunčic. (Šestý akolyta pan Václav Macan z Jakubovic kvůli nemoci 

bude ustanoven později.) 

Děkuji jim za přijetí této služby. Je to velká událost a dar pro naši farnost. 

Dnes je před týdnem ohlášená sbírka na alby a burzy pro akolyty, příp. na kurz, 

který mají absolvovat. Díky za Vaši pomoc a sounáležitost😉!!! 

Pastorační rada farnosti 

V úterý 7. prosince od 17 hodin proběhne na faře další setkání PRF.  

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, opět Vás zvu ke sportu. Opět ve čtvrtek od 18 hodin 

v Orlovně v DČ. Obuv na přezutí s sebou, kdo má, tak florbalovou hokejku 

(jsou také k zapůjčení) a 30 Kč na příspěvek na topení (protopí se cca 400 Kč), 

příp. na elektriku a na pronájem.  

Vítán je opravdu každý!!! 😉 Můžu Vás přivézt a odvézt!!! Rád!!! 

Ozvěte se případně. Těším se na Vás😉! 

Rorátní mše svatá 

V sobotu 11.12. bude od 6.45 rorátní mše pro všechny😉, ale zaměřená na děti, 

a pak snídaně a program pro děti na faře. Těšíme se😉!  

Kdo máte ovečku, nezapomeňte ji vzbudit a přitáhnout, i když se jí 

takto ráno nebude chtít😉 – a pozor ať nechytne od svíčky😉!!!  

Připomínám úkol z poslední mše pro děti: Co nám připomíná světlo? 

 Proč jsou v kostelech při mši svaté rozsvícené svíce?  

 



Společenství mládeže v pátek 

V pátek 10. 12. po mši svaté zveme všechny mladé od cca 14 let na faru 

na spolčo mládeže. Zveme Vás už na mši😉. 

Sbírka příští neděle   

Příští neděli 3. adventní bude sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.  

Děkujeme. Pán Vám odplať!  Prosím modleme se za to, ať máme dobré kněze. 

Naše diecéze má 6 bohoslovců v 6 ročnících. 3 jsou v Římě, 2 v Praze a 1 je 

v přípravném ročníku – v Teologickém konviktu – v Olomouci.  

Svaté přijímání pro nemocné  

Pokud jste někdo nemocný, v karanténě nebo nemůžete chodit 

do kostela, nebojte se požádat o donesení sv. přijímaní. Máme 

zde nyní 7 akolytů: Jana Moravce z Verměřovic (773 566 433), 

dále je to paní doktorka Zdena Novotná (mudrnovotna@seznam.cz) – naše 

specialistka na nemocné koronavirem😉 – která se nabízí v neděli 17–19 hodin.  

A naše nové přírůstky: Karel Macháček (732 531 558) a Vít Macháček z Dolní 

Čermné (737 784 608), Josef Vondra ml. (731 453 618) a Pavel Okrouhlický 

z Petrovic (774 820 877) a Tomáš Mařík z Kunčic (606 822 234).  

Můžete se s nimi domluvit i na pravidelném přinášení Eucharistie každý týden 

apod.  

Prosincový Poutník se těší na Vás, doufáme, že i Vy se těšíte na něj😉. 

Cena za výtisk vychází na 17,50 Kč. Zatím jich nějak moc zbývá… 

Poutník a co dál? 

Milí farníci, zdá se, že o Poutník máte zájem, a to jsme samozřejmě rádi. Ale 

za zrodem každého čísla je samozřejmě dost práce. Současná redakční rada 

končí. Zůstali jen naši grafici – pan Jiří Adamec a Alice Adamcová – a já. 

Děkuji celé redakční radě za jejich obětavou práci, zvlášť pak děkuji panu 

Zdeňku Ježkovi, který bděl nad tím, aby časopis vycházel každý měsíc. V téměř 

stávající podobě vycházel Poutník měsíčně od července 2020. 

Jak dál? Najde se někdo, kdo bude ochotný se vydávání Poutníka ujmout? 

Dle mého názoru by nemusel vycházet měsíčně, ale třeba jako 

dvouměsíčník nebo občasník… Budu rád, když se mi někdo ozvete. 

Osvětlení hodin kostela v Dolní Čermné 

Děkuji panu Petru Marešovi, že se mu podařilo po 72 hodinách práce rozsvítit 

hodiny na věži čermenského kostela, a tak nám od první neděle adventní zdobí 

obec. Několik let toto osvětlení nebylo. Mnohokrát děkujeme!!!  

(Ještě je mé velké přání, aby nám zmizely alespoň některé stromy, přes které 

pak v létě nejsou vidět nejen hodiny, ale ani kostel… Jako bychom se za něj 

styděli… ;( ) 
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Práce na kostele v Dolní Čermné – opravy – informace 

Připravuje se jakou krytinu zvolit.  

Byl proveden – jako povinnost od památkářů – průzkum barevnosti kostela 

restaurátorskou firmou = čeká nás výběr barev. 

Otázka, jak opravovat, či měnit okna na věži v kostele a v sakristii… 

Adventní brožurka  

Ještě posledních pár kusů diecézní speciality za 30 Kč je k dispozici.  

Kalendáře „Bůh nechce smutné tváře“  

Cena je 70 Kč do kasiček v blízkosti kalendářů. Prosím škrtněte se po odebrání 

kalendáře a Vy, kdo jste si neobjednali kalendář, tak mám kalendáře navíc, 

jen se tam prosím také zapište, kolik ks a škrtněte. Děkuji Vám😉!!! 

Synoda 

Viz minulé a předminulé ohlášky. Můžete se zapsat do skupinek podle témat.  

Dotace na střechu fary 

Podařilo se nám na druhý pokus dostat na střechu fary od Pardubického kraje 

180.000 Kč!!! Díky dotacím, sponzorům a Vám se tato akce povedla😉!!! 

Aleluja!!! 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

5. 12. 

7.30 Vávrovi 264 Bláhovi 457 Motlovi 11 

9.00 Maříkovi Kunčice p. Krátký 73 Kotovi 267 

St 8. 12.  18.00 sl. Magdaléna Motlová Dvořákovi 406 Marešovi 408 

Ne 

12. 12. 

7.30 Svobodovi 377 Bednářovi 92 Adamcovi 18 

9.00 Kyšperkovi 381 Jansovi 7 Židkovi 65 
 

Ať stále víc a více roste vaše láska 

a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, 

čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův. 

(z dnešního 2. čtení Flp l,9-10) 
 

 

Každý člověk uzří Boží spásu.  

(z dnešního evangelia – úryvek z Izaiáše) 

Srdečně Vám žehnám a přeji Vám, ať v tomto adventním čase 

poznáváme Boží spásu konkrétně i v našich životech!  
 

  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/

