
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

28. – 30. ledna  

 2022 

 

 
 

 

PÁTEK 

28. 1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze 

a učitele církve 

19.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost za živé 

a zemřelé farníky a 

za dobrodince farnosti 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

29. 1. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za rodiče Šťáskovy a Mannlovy 

NEDĚLE 

30. 1. 

4. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy a za duše v očistci 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu, 

Venclovu a Havlovu 

Verměřovice – za Marii a Františka Čadovy 

a Marii a Jana Hynkovy a za duše v očistci 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v PÁ a v SO po večerní mši svaté   

Srdečně zvu 😉! 
 

 

Druhé kolo voleb do pastorační rady naší farnosti 

Na webu, v kostele, v IKF a na stolcích v našich kostelech je volební list 

s kandidátkou členů do Pastorační rady farnosti DČ. Už nyní můžete promýšlet 

komu chcete dát svůj hlas.  

Volební list bude možné vhodit do připravené volební schránky v našich 

kostelech od 5. února do 13. února 2022.  

Ať Pán žehná naší farnosti a těmto volbám! 
 

 

 

 

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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

30. ledna – 6. února  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

30. 1. 

4. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy a za duše v očistci 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu, 

Venclovu a Havlovu 

Verměřovice – za Marii a Františka Čadovy 

a Marii a Jana Hynkovy a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

31. 1. 

Památka sv. Jana 

Boska, kněze 
  

ÚTERÝ 

1. 2. 

Úterý 4. týdne 

v mezidobí 
18.00 Petrovice – na úmysl dárce 

STŘEDA 

2. 2. 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Antonína a Martu 

Faltusovy, živou rodinu a duše v očistci 

ČTVRTEK 

3. 2. 
Sv. Blažej 18.00 Verměřovice – na úmysl dárce 

PÁTEK 

4. 2. 

Památka sv. Agáty, 

panny a mučednice 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost za všechny 

obyvatele našich obcí 

První pátek v měsíci 

SOBOTA 

5. 2. 
 

18.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za kmotřičku Růženu Maříkovou 

a celou rodinu 

NEDĚLE 

6. 2. 

5. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Faltusovy a Stejskalovy a duše v očistci 

Dolní Čermná – za Pavlu Floriánovou 

a rodinu 

Petrovice – za živé a zemřelé členy živého 

růžence  

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v ÚT, ve ST, ve ČT, v PÁ a v SO po večerní mši svaté   

Srdečně zvu 😉! 
 



Sdělení farníkům          23. ledna 2022 

3. neděle v mezidobí 
 

Neděle Božího slova – dveřní sbírka 

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí (dnes) se bude 

po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Proto se dnes koná sbírka 

ve prospěch biblického apoštolátu.  

Jedná se o tzv. dveřní sbírku, tedy druhou sbírku (po skončení mše), kdy 50 % 

výtěžku dostane České katolické biblické dílo a 50 % obdrží Česká biblická 

společnost. 

Poděkování kněžím 

Děkuji otci Tomášovi a otci Josefovi za odsloužení mší o tomto víkendu, v době 

mé karantény. 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, ve čtvrtek 27. ledna (a v dalším týdnu zřejmě 

v pondělí 31. 1.), dá-li Pán, od 18 hodin Vás zvu opět ke sportu do Orlovny 

v DČ. Obuv na přezutí s sebou, kdo má, tak florbalovou hokejku (jsou také 

k zapůjčení) a cca 30–50 Kč na příspěvek na topení, kdyby zbylo, tak 

na pronájem. Protopí se cca víc jak 600 Kč ;(. 

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

Ozvěte se případně. Těším se na Vás😉! 

Škola liturgiky – služba kostelníka online 

Srdečně zvu a doporučuji velice zajímavé online setkání ve čtvrtek 27. ledna 

od 20 hodin (Zoom/YouTube), které pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou 

formaci. Setkání je určeno zvlášť těm, kdo slouží jako kostelníci a sakristiáni, 

kdo uklízejí kostel a pečují o posvátná roucha a mešní prádlo, na on-line 

formační setkání. Myslím ale, že bude zajímavé pro všechny, nejen pro zmíněné. 

Smyslem setkání je lépe porozumět liturgickému prostoru, umění, 

paramentům, nádobám, připomenout si praktické úkoly těch, kdo se starají 

o kostel a jeho vybavení, a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. Setkání je tvořeno 

třemi malými přednáškami v délce 15-20 minut a následnou diskusí.   

1)  Liturgický prostor a vybavení kostela P. Roman Dvořák, vikář ze Strakonic    

2) Péče o paramenta, liturgické nádoby, prádlo a náčiní Michal Brich, 

kostelník z katedrály sv. Víta v Praze  

3) Blahoslavenství pro kostelníky Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup 

brněnský 

 

 



Setkání dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření a k prvnímu 

sv. přijímání  

Toto setkání a zároveň focení dětí na tablo😉 se uskuteční v pátek 

28. ledna od 15 hodin na faře. Dále se budeme setkávat vždy první 

sobotu v měsíci od 9.30 na faře a na hodinách náboženství😉.  

Další setkání tedy bude 5. února.  

Společenství mládeže na faře 

V pátek 28. ledna po mši svaté srdečně zveme všechny mladé od 14 let na faru 

prožít, zažít a obnovit svůj vztah s Kristem ve společenství vrstevníků.  

Další (osmé) setkání biřmovanců v sobotu 29. ledna  

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  

Sejdeme se opět v 9.30 hodin na faře.  

Předběžné termíny dalších setkání biřmovanců, dá-li Pán, jsou následující: 

sobota 12. a 26. února – vždy v 9.30 na faře. 

Těším se na Vás a my ostatní provázejme prosím 24 biřmovanců naší modlitbou. 

Jedinečná nabídka pro ministranty 1.-5. třída 

Zvu všechny ministranty 1.– 5. třídy na společnou cestu, při které se dozvíme, jak 

se stát "Rytířem Krále". Začátek bude 29. ledna 2022 od 15:00 u kostela sv. Jiří 

v Dolní Čermné. Pokud se rozhodnete se se mnou na tuto cestu vydat, prosím, 

ozvěte se mi na e-mail pavelokrouhlicky@seznam.cz .  Kdyby někdo ze starších 

ministrantů chtěl přiložit ruku k dílu, budu rád.    Pavel Okrouhlický 

Kalendář Bůh nechce smutné tváře za 70 Kč 

Byl stále zájem, tak jsem doobjednal a je možné si zakoupit v kostele v DČ, nebo 

mám u sebe. Jeho zakoupením přispějete k realizaci stavby nového kostela 

Ducha Svatého v Brně Líšni. Vhodné i jako dárek kreslených křesťanských 

vtipů nejen v roce 2022😉. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
Tento svátek (lidově Hromnice) oslavíme ve středu 2. února 

v 18 hodin v Dolní Čermné. 

Připomeneme si, jak Josef a Maria přinesli podle židovského 

obyčeje malého Ježíše 40. dne po jeho narození 

do jeruzalémského chrámu, aby ho jako prvorozeného 

zasvětili Bohu /Lk 22-40/. 

Do 2. února bývá zvykem mít v kostelech betlém. Mši svatou tedy začneme 

u betléma, kde požehnáme svíce – „hromničky“, které si můžete přinést, nebo 

malé svíčky – „obětinky“, které budou v kostele k dispozici. Pak bude krátký 

průvod s rozžatými svícemi na svá místa😉.  

mailto:pavelokrouhlicky@seznam.cz


Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve čtvrtek 3. února od 16 hodin do 17 hodin bude v kostele v DČ 

ve zpovědnici zpovídat P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče – bez 

zapisování do rezervačního systému. 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• v úterý 1. února od 15.30 hodin v Petrovicích,  

• ve středu 2. února od 17.30 v Dolní Čermné 

• ve čtvrtek 3. února od 16.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 4. února v nové zpovědní místnosti v Dolní Čermné od 15.30. 

V případě potřeby budou časy ještě upraveny. 

Na svátost smíření u mě se prosím zapisujte do rezervačního systému. 

Pomůžete tak hladšímu průběhu. Děkuji za pochopení a pomoc.  

Děkuji za Váš krásný zájem o tuto svátost. Moc si toho vážím. 

Během svátosti smíření je možnost ztišení, modlitby, 

naslouchání při adoraci. 

První neděle v měsíci (6. 2.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si při dopoledních mších 

svatých na bohoslužbu slova vezme děti babička Anička😉 

Motlová, která pro ně připraví katechezi, aby si z bohoslužby 

odnesly více vjemů a informací. 

Představení dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření 

a k prvnímu sv. přijímání 

Tyto děti se nám představí v neděli 6. února na začátku mše svaté v 9 hodin. 

Sbírky 

Děkujeme za Vaše příspěvky do kasiček a na účet farnosti – tyto příspěvky 

zůstávají celé ve farnosti. 

Děkujeme za Vaše příspěvky do běžných sbírek při mši svaté – ty jsou určeny 

na potřeby farnosti a 10 % z nich se odvádí na biskupství do fondu solidarity, 

z kterého pak také žádáme na opravy. 

10 sbírek ročně je odváděno na speciální účel – na Charitu, Papežská misijní 

díla apod… Tyto sbírky s daty konání v nejbližší době otiskneme nebo zařadíme 

do pastoračního plánu farnosti. 

Protože se nám kněžím nelíbilo, že je mnoho sbírek na něco jiného a moc toho 

nezůstává ve farnosti, tak biskupství vyhlásilo čtyři tzv. dveřní sbírky, 

do kterých budete moct přispět ještě navíc nebo místo běžné sbírky pro farnost. 

Bude to do označených košíků po mši svaté u východu. 

 



Poklady z půdy fary 😉 

Na stolku jsou stále k rozebrání knížky z farní půdy😉. 

Společná pouť do ciziny? 😉 

Mám velký sen společně něco takto prožít, něco i v tomto směru pro Vás 

udělat😉. Bohužel situace je na celém světe teď zkomplikovaná koronavirem…;( 

Svatá země – jsem v kontaktu s průvodkyní, která by nás provedla, je bohužel 

na to stále špatná doba. 

Asi reálnější je se podívat do Říma, do Vatikánu 

Bohužel v této době je podmínka být max. půl roku po očkování nebo 

po prodělané nemoci a víme, že mnohdy se to mění. 

Řím bych viděl na 5 dní letecky. (Pro zajímavost teď v prosinci měl kamarád 

letenku tam i zpět za pouhých 500 Kč😉.) Byla by možnost bydlet v české koleji 

Nepomucenum za 18 euro na noc – program by byl dost na nás a jídlo si někde 

zakoupit. Nebo je možnost bydlet na Velehradě (blíž Vatikánu), kde jsou sestry 

Společnosti sester Ježíšových (které by nám zajistily zřejmě průvodcovství) 

a kde je zajištěno i stravování, ale cena je dvojnásobná – 32–40 euro za noc. 

Předpokládaná cena na osobu by se mohla být odhadem 10–15.000 Kč.  

S těmi, kdo mají zájem, se můžeme bavit i o termínu. Srpen je tam asi šílené 

vedro, červen máme hodně akcí ve farnosti, tak asi nejlépe květen (příp. podzim) 

anebo příští rok…. 

Mohli bychom například prožít mši svatou a prohlídku baziliky sv. Petra až 

na střechu😉, příp. prohlídku vatikánských zahrad, vidět koloseum, římské 

baziliky, architekturu, apod. 

Tak jsem zvědavý, jestli to dopadne jako s cestou na Slovensko, kam se nikdo 

nepřihlásil😉.  

Děkuji předem těm, kdo se mi ozvou😉! 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

30. 1. 

7.30 Adamcovi 18 Vávrovi 264 Marešovi 172 

9.00 Pecháčkovi 330 Marešovi 408 Jurenkovi 160 

Středa 

2. 2. 
18.00 Bláhovi 457 Faltusovi 356 

sl. Magdaléna 

Motlová 11 

Ne 

6. 2. 

7.30 Müllerovi 177 Zpěvákovi 195 Kunertovi 458 

9.00 Karasovi 242 Marešovi 409 Málkovi 180 

Ne 

13. 2. 

7.30 p. Filáček 332 Motlovi 11 Macháčkovi ml. 60 

9.00 Kotovi 267 Macháčkovi 180 HČ Jansovi 7 
 
 

 

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/

