
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

13. – 20. prosince  

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

13. 12. 

3. neděle 

adventní 

radostná 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Helenu Helekalovou 
a duše v očistci  

Verměřovice – za Gustava Rouse, rodiče 
a sourozence 

Dolní Čermná – za nemocné; při mši svaté 

křest Jarouška Karla Kubíčka 

PONDĚLÍ 

14. 12. 
Sv. Jana od Kříže 

13.00 

 

Dolní Čermná – zádušní mše svatá za paní 

Pavlu Richterovou  

ÚTERÝ 

15. 12. 
   

STŘEDA 

16. 12. 
 

18.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Dvořákovu, 

Křivohlávkovu a Souškovu 

ČTVRTEK 

17. 12. 
 18.00 Dolní Čermná – za živé i zemřelé farníky 

PÁTEK 

18. 12. 
 

 

 

Petrovice – zádušní mše svatá v rodinném 
kruhu za paní Elišku Formánkovou z čp. 6 

SOBOTA 

19. 12. 
 

6.45 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – rorátní mše sv. zaměřená 
pro děti – mešní intence je volná 

Verměřovice – s nedělní platností 

– za Aleše Mikulu a živou rodinu 

NEDĚLE 

20. 12. 

4. neděle 

adventní 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Renátu Matyášovou 

a duše v očistci  

!!! Dolní Čermná – za Rudolfa Vondru 
a živou rodinu 

Dolní Čermná – za Karla Moravce 

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

▪ Večerní chvály – středa, čtvrtek a sobota 

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                           13. prosince 2020 

3. neděle adventní 

Poděkování  

Děkuji Vám za vše krásné, co s Vámi mohu prožívat. Za Vaše projevy lásky. 

Má otevřená náruč plná lásky je tu stále pro Vás 😉! Jsem s Vámi moc 

šťastný😉!!! Díky za krásnou účast na ADOFovi 😉 – Adventní Duchovní 

Obnově Farnosti. Pán Vám žehnej😉! + 

Štědrý večer na faře?  

Už jste si asi u mě zvykli, že mám různé nápady… Tento je takový 

momentální… 😉 Není někdo, kdo je na Štědrý večer sám a sám by být 

nechtěl? A není někdo, kdo by mi pomohl se štědrovečerní večeří na faře? 😉 

(To už popravdě moc nestíhám a bodla by mi pomoc…😉 (Suroviny bych 

samozřejmě zaplatil, i pracovní sílu – Pohlreich už prý něco má 😉.)  

Když by to klaplo mohlo by to být pěkné😉. Co Vy na to farnostisnu.cz? 😉 

Bylo by to na chvíli se spolu sejít a pobejt spolu. (Otazník je i nad tím, co nám 

vláda dovolí…)  

Kam skočí koronavirový PES tento týden? 

Vypadá to, že PES si brousí jazyk na 4. stupeň. Odběratelé IKF (informačního 

kanálu farnosti) dostanou informace na e-mail a na webu budou zveřejněné 

aktuální informace. Pokud by to bylo 20% obsazenosti kostela, tak ve všední 

den můžete přijít bez problémů (ve čtvrtek ráno v počtu 10 lidí jsme si mohli 

i zazpívat😉). Na neděli by však bylo nutné se opět přihlašovat přes Martu 

Marešovou. Aby se dostalo co nejvíce lidí, tak by byly všechny tři mše v kostele 

v Dolní Čermné. (Zatím takto plánuji neděli 20. prosince).  

Svátost smíření před Vánocemi 

je možno přijmout dnes, tj. v neděli 13. 12., v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 

od 15 hodin do 17.30. Zpovídat bude P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče, P. Pavol 

Sandánus z Nekoře a moje maličkost     .   

Odběry časopisů do schránek 

Máte-li zájem odebírat diecézní časopis Adalbert, stačí napsat 

na adalbert@bihk.cz a požádat o roční předplatné, které stojí 319 Kč. 

Na farnost chodily tři časopisy, ale nikdo si je vzadu v kostele většinou nevzal 

a proto jsme je odhlásili. Prosincové číslo je poslední, které si zde můžete vzít. 

Je také možnost objednat časopis IN! dívčí svět, který je určen dívkám ve věku 

přibližně 12 až 16 let. Lze ho objednat na in.cz, kde dáte Objednat časopis. 

Tento moderní křesťanský časopis doporučuje člen nadačního fondu časopisu 

P. Jan Lukeš 😉. 

https://www.in.cz/


Kdyby někdo chtěl odebírat časopis Tarsicius (nejen) pro ministranty do své 

schránky, ať se mi ozve, příp. si ho může objednat na tarsicius.cz – doporučuje 

redaktor časopisu a bývalý člen redakční rady P. Jan Lukeš – „Tak určitě 

to musí mít každá domácnost v dolnočermenské farnosti, jinak to dostane 

za pokání si ho objednat.“ 😉 

Poslední stolní kalendáře a modlitební knížky 

Poslední tři diecézní stolní kalendáře je možno zakoupit v kostele v Dolní 

Čermné za akční cenu 68,90 Kč!!! (zlevněno ze 69 Kč 😉). 

Na stolku uprostřed kostela jsou také dvě poslední modlitební knížky za pouhých 

119,50 Kč (zlevněno ze 120 Kč 😉).  

Poděkování kostelníkům a přivítání nového 

Děkuji ze srdce našim obětavým, jedinečným, schopným kostelníkům Lukáši 

Nastoupilovi a Stanislavu Moravcovi. Děkuji, že na mé několikeré výzvy 

a prosby se přihlásil pan Vítek Macháček a opřel se do služby výborně, za což 

mu děkuji. Přeji mu, ať se mu daří a vydrží! 

Informační kanál farnosti 

Kdo chce být IN! 😉, tak může odebírat IKF – informační kanál farnosti, aneb 

farnost ve spojení. Přihlásit se můžete na dolnocermenska@farnost.eu 

Povzbuzující video pro manžele do adventní doby 

Je stále na webu farnosti – do 25. prosince.  

Adventní aktivita nejen pro děti;)! 

V našich kostelích najdete vzadu v kostele „nástěnku“, na kterou můžete lepit 

připravené noty, sněhové vločky, srdce a hvězdy za určité skutky. Lepidlo je 

tam k dispozici. 

Adventní brožurka zdarma 

Stále ještě jste Advent nevzali za správné duchovní pačesy? Tak Vám k tomu 

může pomoci diecézní specialita vzadu v našich kostelech. 

Náboženství tento týden téměř běžným způsobem 

V pátek má tentokrát náboženství 2. třída a prvňáci mají volno.  

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky 

Děkujeme za Vaše příspěvky do pokladniček a na číslo účtu 155816135/0300. 

bez Vás by farnost nemohla fungovat. Velice si Vaší štědrosti vážíme!!! 
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Zvláštní rok věnovaný sv. Josefovi 

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, 
setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František 
sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 
8. 12. u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce 
všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 
1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavený papež Pius IX.  

A papež František počínaje 8. 12. vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu 
pěstounovi.   

Více ve Vašem emailu a na webu farnosti. 
 

 

Požehnaný Advent!  

Hezky ho prožijte!  

 

S díky za vše Vám žehná 

 

Váš otec Jan       + 

  

 
 

Za novou vánoční nástěnku na faře děkuji Aničce Motlové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

