
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

11. – 18. října 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 
11. 10. 

28. neděle 
v mezidobí 

7.30 
 

9.00               
 
 

10.30 

Dolní Čermná – za rodinu Bednářovu, 
Lenochovu a Vitouchovu  

Verměřovice – za dobré zvládnutí 
koronavirové situace, za všechny nemocné 
a za všechny, kdo se starají a rozhodují 

Dolní Čermná – za uzdravení s prosbou 
za ochranu a posilu pro celou rodinu 

PONDĚLÍ 
12. 10. 

Sv. Radima, 
biskupa 

  

ÚTERÝ 
13. 10. 

   

STŘEDA 
14. 10. 

 19.00 Dolní Čermná – za Vincence Řeháka, celý rod 
a duše v očistci 

ČTVRTEK 
15. 10. 

Památka 
sv. Terezie 

od Ježíše, panny 
a učitelky církve 

7.30 
 
Dolní Čermná – za všechny obyvatele naší 

farnosti a za naši farnost 

PÁTEK 
16. 10. 

 19.00 Dolní Čermná – za Andělu Vávrovou a sestry 

SOBOTA 
17. 10. 

 
19.00 

 
 

Verměřovice – s nedělní platností 
za Annu a Jana Markovy a živou 
i zemřelou rodinu 

NEDĚLE 
18. 10. 

29. neděle 
v mezidobí 

 
Den modliteb 

za misie 

7.30 
 

9.00 
 
 

10.30 

Dolní Čermná – za Vladimíra Pecháčka 
a rodiče  

Petrovice – za naši farnost a za naše farní 
společenství, zvlášť za ty, kteří 
prožívají nějaké krize a těžkosti 

Dolní Čermná – za Emila a Marii Applovy, 
dceru Marii a celé rody 

Modlitba breviáře – denní modlitby církve – po skončení mše svaté: 

 Večerní chvály – středa, pátek 
 Ranní chvály a Modlitba se čtením – čtvrtek 

Srdečně zvu �! 

Kontakt: P. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu   



Sdělení farníkům           11. října 2020 

28. neděle v mezidobí 
Sbírka na opravy ve farnosti 
Váš příspěvek na opravy ve farnosti činil minulou neděli 4. října dohromady 
v naší farnosti: 18.828 Kč. Ještě jsem dostal dar 20.000 Kč!!! Děkujeme!!! Už 
vidím tu novou střechu zde na kostele v Dolní Čermné a tu krásnou fasádu�! 

Sbírka na misie 
Plánovanou dveřní sbírku na misie (PMD) 18. října 2020 nebude možno 
z důvodů vládních opatření uskutečnit. Náhradní termín bude zveřejněn 
později. 

Krizové opatření COVID-19 v naší farnosti  
Podle usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 se omezuje od pondělí 12. 10. účast 
na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše 10 osob. 

S platností od soboty 3. října 2020 udělil diecézní biskup Jan Vokál pro věřící 
Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě 
v kterémkoliv z následujících případů: 

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního 
onemocnění,  

b) jsou v povinné karanténě,  

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové 
skupiny, ochrana druhých),  

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány 
veřejné správy.  

Vzhledem k tomuto omezení Vás prosíme, abyste se na další mše svaté 
zapisovali. Zapsat se můžete jenom přibližně jednou za 4 týdny (cca 8 mší 
za týden = cca 80 lidí za týden x 4 týdny = 320 lidí, že se dostane za 4 týdny 
do kostela na mši svatou…). Není to mnoho, ale jiná řešení mě zatím 
nenapadají. Také zkusíme zprovoznit online přenosy mši svatých z našeho 
kostela.  

Při zapisování na mše svaté prosíme dávejte přednost lidem, kteří si dali 
intenci. Když je za farníky, za farnost, to jsem dal většinou já a je všech 10 
míst volných.  

Nyní se můžete zapsat na stolečku mezi lavicemi na bohoslužby v příštím týdnu. 

V sobotu 17. října a v neděli 18. října bychom dali přednost starým 
a nemocným, kteří se přihlásili na společné udílení svátosti pomazání 
nemocných. Zbytek je možno doplnit ostatními.  

Sledujte prosíme webové stránky. Prosím myslete i na ty, kteří se zapsat 
nemohou. Nebojte se je oslovit a nabídnout jim pomoc. 



Dále bude možné se nahlásit na bohoslužbu v Dolní Čermné Martě Marešové 
na tel. 737 424 905. 

Budeme se snažit, aby kostel byl otevřený každý den k modlitbě.  

Abychom zůstali i nadále ve spojení, můžeme některé informace zasílat 
prostřednictvím e-mailů. Pokud máte o zasílání informací zájem, napište 
svůj e-mail do tabulky na archy papírů v kostele. 

Na mše svaté ve Verměřovicích se prosím hlaste panu Janu Moravcovi: 
773 566 433 a na mše svaté v Petrovicích se prosím hlaste paní Janě 
Vondrové: 732 352 879    

Svaté přijímání bude možné přijmout: 

 v sobotu 17. října od cca 20 hodin ve Verměřovicích v kostele.  

 v neděli 18. října od cca 11.30 a pak od 16 do 17 hodin v kostele sv. Jiří 
v Dolní Čermné.  

 o víkendu 24. a 25. 10. pravděpodobně ve stejných časech 

Svátost smíření nabízím slavit ve středu 14. října od 17.30 do 18.30 cca 
v sakristii kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. Je možné se také účastnit adorace 
v tomto čase.  

Společné udílení svátosti pomazání nemocných 17. a 18. 10. 
Bohužel nebude, jak jsme si představovali a přáli, ale počítáme s tím, že bude. 
Bude se udílet při všech mší svatých. Když nenaplníte kapacitu 10 osob 
v Dolní Čermné, v Petrovicích a ve Verměřovicích, budou místa na mši svatou 
nabídnuta ostatním, kteří tuto svátost nebudou přijímat. Proto kdo má zájem 
ať se dnes zapíše. Děkuji za spolupráci. 

Události tento týden v naší farnosti 

 Tento týden by měla probíhat výuka náboženství standartním způsobem. 
Těšíme se na vás�!  

 V pátek 16. října se koná na faře od 20 hod redakční rada farního časopisu 
Poutník. Nezaznamenal jsem zájem od nikoho dalšího, že by chtěl být 
v redakční radě?!... 

Zápis z Pastorační rady farnosti 
Najdete nově na nových nástěnkách vzadu v kostele a na webu farnosti. 

Lektorská služba 
Samozřejmě teď nebude platit. Bude zaktualizována, až budeme moct svobodně 
chodit do kostela. 

 

 



Fotky ze svatého přijímaní na webu a poděkování za web 

Děkuji srdečně paní Ludmile Ešpandrové za ochotu nám posloužit 
fotografickou službou a za rychlé zpracovaní fotek. Už nyní si můžete z této 
krásné slavnosti prohlédnout fotografie na našem webu. Za umístění na web 
děkuji panu Ing. Zdeňkovi Krátkému a celkově za jeho milou ochotu a 
vstřícnost stále pracovat na webových stránkách naší farnosti.  

Nová pastorační asistentka 

Děkuji Pastorační a Ekonomické radě farnosti za povzbuzení a za podporu 
k tomu, abych požádal biskupství o pastorační asistentku. Je toho opravdu 
hodně. Jedna věc je přání: toužit to zvládnout sám… A druhá je realita. Děkuji 
všem, co mi pomáháte, sloužíte ve farnosti. Biskupství k mému velikému 
překvapení vyhovělo naší žádosti, a tak jsem moc rád, že jsem o tuto službu 
mohl požádat paní Ing. Martu Marešovou z Dolní Čermné, která mi se svou 
rodinou celé dva měsíce obětavě – téměř dennodenně – pomáhá. Děkuji, že tuto 
službu přijala a přeji ji hodně sil, Boží pomoci, zdraví a trpělivosti. Ať Vám Pán 
žehná!  

Vás ostatní prosíme o pomoc. Bohu díky, že jsme tak velká a živá farnost, ale je 
tady opravdu hodně práce… A práce spojuje a všichni pracujeme na jedné 
krásné „vinici“, do které nás náš dobrý Pán povolal. 

 

Všem Pán Bůh zaplať.      Hodně sil, zdraví a radosti!  

Srdečně Vám žehnám!  

Váš otec Jan ���� + 

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

             

 

 

 

 



Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence 

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové 
vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text 
výzvy naleznete níže: 

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie 
růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení 
pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno 
dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště 
v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme 
při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně 
v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti 
pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:  

„Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi 
poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které 
se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa 
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, 
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu 
a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. 
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, 
který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.  Maria, 
Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!“ 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David 

autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující 
biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz, 12. 3. 2020) 

 

 


