
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

6. – 13. února  

 2022 

  
 

 

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  

PONDĚLÍ 

7. 2. 

Pondělí 5. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

8. 2. 

Úterý 5. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

9. 2. 

Středa 5. týdne 

v mezidobí 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Ladislava a Marii 

Markovy, rodiče a sourozence 

ČTVRTEK 

10. 2. 
Sv. Scholastiky  Vikariátní schůze kněží 

PÁTEK 

11. 2. 

Panny Marie  

Lurdské 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé a 

zemřelé farníky a za dobrodince farnosti 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

12. 2. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za rodinu Faltusovu a Vondrovu 

NEDĚLE 

13. 2. 

6. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a živé 

a zemřelé z rodiny 

Dolní Čermná – na poděkování za ochranu 

a pomoc v nouzi 

Verměřovice – na poděkování za dar 84 let 

života, s prosbou o další požehnání 

 

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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

13. – 20. února  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

13. 2. 

6. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a živé 

a zemřelé z rodiny 

Dolní Čermná – na poděkování za ochranu 

a pomoc v nouzi 

Verměřovice – na poděkování za dar 84 let 

života, s prosbou o další požehnání 

SOBOTA 

19. 2. 
 

18.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za živé i zemřelé z rodiny Horákovy, 

Faltusovy a na dobrý úmysl 

NEDĚLE 

20. 2. 

7. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

10.30 

Dolní Čermná – za naši farnost, za všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Petrovice – za Martu a Josefa Junkovy 

 

  Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v SO po večerní mši svaté   

Srdečně zvu 😉! 
 

 

Od pondělí 14. února do pátku 18. února  

v případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí mě zastupuje  

P. Josef Roušar z Letohradu, tel.: 737 747 204. 

 

Informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka 

Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, 

e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

 

 



Sdělení farníkům          6. února 2022 

5. neděle v mezidobí 

 

Představení dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření 

a k prvnímu sv. přijímání 

Tyto děti nám budou představeny v neděli 6. února na začátku mše svaté 

v 9 hodin.  

Jsou to čtyři děti z Petrovic (Beneš Dominik, Hašek Adam, Okrouhlický Jakub 

a Vondra Pavel) a čtyři děti z Dolní Čermné (Hnátová Martina, Kotová Anna, 

Kyšperka Václav a Mareš Dominik).  

Modleme se za ně a za jejich rodiny😉! Děkuji.  

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si dnes 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. 

Druhé kolo voleb do pastorační rady naší farnosti 

Od soboty 5. února do neděle 13. února 2022 je možné v našich kostelech 

vhodit volební list do připravené volební schránky. 

Volební list s kandidátkou členů do Pastorační rady farnosti DČ je k dispozici 

na stolcích v našich kostelech. Zaškrtnout můžete maximálně 4 kandidáty. 

Jeden bude zvolen za Petrovice, jeden za Verměřovice a dva za Dolní Čermnou.  

Ať Pán žehná naší farnosti a těmto volbám a nové pastorační radě! 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, ve čtvrtek 10.2., dá-li nám Pán zdraví, 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 50 Kč na příspěvek 

na topení, kdyby zbylo, tak na pronájem. Protopí se cca 600 Kč ;(. 

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

Ozvěte se případně. Těším se na Vás😉! 

Společenství mládeže na faře 

V pátek 11. února po mši svaté srdečně zveme všechny mladé od 14 let na faru 

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

 



Jubilejní den nemocných 

V pátek 11. února 2022 (památka Panny Marie Lurdské) si připomeneme 

XXX. Světový den nemocných. K této příležitosti vydal papež František 

poselství na téma „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36). 

Další (deváté) setkání biřmovanců v sobotu 12. února  

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  

Sejdeme se opět v 9.30 hodin na faře.  

Další setkání biřmovanců, dá-li Pán, proběhnou v těchto termínech: sobota 26. 

února v 9.30, pátek 11. března po večerní mši – duchovní obnova – P. Petr Šikula 

z Brna, sobota 19. 3. v 11.00, dále pak vždy soboty v 9.30: 9. 4., 23. 4., 14. 5., 28. 

5., 4. 6.? Večer 4. 6. pak svatodušní vigilie v kostele, 11. 6. nácvik v kostele a neděle 

12. 6. v 10.00 biřmování, které nám potvrdil sekretariát pana biskupa. 

Domlouvám ještě výlet, návštěvu Hradce Králové, setkání s panem biskupem, 

prohlídka katedrály apod. 

Představení našich biřmovanců v neděli 20. února 

Uvidíme, jestli se sejde všech 24 biřmovanců v neděli 20. února, kdy bychom 

se při mši svaté v 9 hodin chtěli těmito našimi poklady pochlubit a poprosit 

o modlitbu za ně😉! 

Uvedení členů nové PRF při mši svaté 20. února v 9 hodin 

Při této mši svaté by mělo proběhnout uvedení nových členů Pastorační rady 

farnosti Dolní Čermná. 

Mše svaté zaměřené na děti 

V neděli 20. 2. bude v 9.00 (jako každou třetí neděli v měsíci) tzv. 

„dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské scholy, promluva pro děti, 

předává se ovečka😉.   

I při ostatních mších svatých v sobotu 19. 2. a v neděli 20. 2. bude promluva 

zaměřena na děti.  

Potvrzení o přijetí daru pro daňová přiznání za rok 2021 

Děkujeme všem, kdo v roce 2021 jakkoliv přispěli na chod farnosti. Jak jsem 

již několikrát říkal, bez Vás by farnost nemohla existovat!!! Děkujeme!!! 

Zájemci o vystavení potvrzení o přijetí daru v roce 2021 (kdo darovali jmenovitě 

nebo pravidelně zasílají peníze na účet farnosti) kontaktujte, prosím, pastorační 

asistentku Ing. Martu Marešovou: 737 424 905, marta_maresova@seznam.cz. 

 

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Dveřní sbírka – neděle Božího slova 

Druhá sbírka z neděle 23. ledna, tzv. dveřní na biblický apoštolát činila 

2.695 Kč. Děkujeme za Vaši podporu – 50 % této částky dostane České 

katolické biblické dílo a 50 % obdrží Česká biblická společnost. 

Tříkrálová sbírka 2022  

Děkuji všem, kdo jste přispěli a zapojili se. 

A jak to probíhalo a jak jsme dopadli? 😉 

Pro potřebné, kterým Charita pomáhá, se letos v Dolní Čermné a Jakubovicích 

vybralo neuvěřitelných 70.162 Kč, což je zde nejvíce v historii Tříkrálové sbírky. 

Poděkování patří nejen všem dětem a skvělým vedoucím 15 skupinek, které 

koledovaly, ale také rodičům, kteří děti na akci připravili. Upřímný dík náleží 

také všem dárcům nejen za příspěvek, ale i za úsměv a za to, že tři krále hezky 

přijali.   Pavla Marešová 

Sbírka v Petrovicích proběhla v sobotu 8. 1. 2022, výnos sbírky činil 

21 824 Kč. Měli jsme 2 skupinky koledníků. Vždy 3 králové + vedoucí skupinky. 

Toto byla rekordní částka. Naposledy při koledování v r. 2020 se vybralo bez 

pár korun 15.000 Kč, a i to je na naši malou vesničku úžasná částka! Loni to 

bylo smutné, byla kasička pouze v obchodě a na OÚ, vybralo se necelých 

8.000.  Asi o to větší radost měli lidé, že k nim mohou koledníci zavítat osobně. 

Lidé u nás jsou velmi štědří. Patří jim ohromný dík nejen za výtěžek sbírky, ale 

i za sladkosti, kterými koledníky obdarovali.  V tu 

sobotu bylo opravdu mrazivo, jedna skupinka dostala 

dokonce i teplý čaj 😉.  Jitka Dušková, starostka 

Tříkrálová sbírka ve Verměřovicích proběhla v neděli 

9. ledna odpoledne. Do sbírky se zapojilo celkem 

17 koledníků z řad skautských dětí a 5 doprovodů, z 

řad vedoucích. Celkem se nám podařilo vybrat 26.140 

Kč, což je rekordní částka. Celý výtěžek byl předán 

do Charity v Letohradě, kde ho rozdělují dle potřeby. 

Díky všem, co se do sbírky zapojili, přispěli a pomohli 

sbírku realizovat.  Daniela Moravcová 

Jak napsat na kostel požehnání?  

Králové si poradili😉! Nemají hlavy jen na koruny😉 

Odváděné kostelní sbírky 

Přehled odváděných kostelních sbírek v roce 2022 naleznete na hlavní stránce 

webu a v nabídce "Pro farníky/Odváděné kostelní sbírky" a na nástěnce vzadu 

v kostele v Dolní Čermné a v Informačním Kanálu Farnosti.  

 

https://dolnocermenska.farnost.eu/pro-farniky/odvadene-kostelni-sbirky.html


Nové fotky na webu 

Ve fotogalerii naleznete nové fotografie:  Svátek uvedení Páně do chrámu a 

svatoblažejské požehnání (2. 2. 2022); Poděkování z Oblastní charity 

za Tříkrálové koledování (30. 1. 2022); První schůzka Rytířů Krále (29. 1. 2022); 

Příprava dětí na první sv. smíření a první sv. přijímání (28. 1. 2022); 

Ekumenická bohoslužba v Dolní Čermné (9. 1. 2022); Slavnost Zjevení Páně - 

Žehnání vody, kadidla a křídy (6. 1. 2022) 

Výuka náboženství do pátku 17. června 

S vyučujícími jsme se domluvili, že výuka náboženství bude v tomto školním 

roce do pátku 17. června.  

Poděkování 

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. Věnujete společnému dílu 

Váš čas, energii, nápady, finance apod. Dnes děkuji také všem, kdo uklízeli 

naše chrámy – stromky, betlémy.  

Dopis od adoptivní dívky 

Naše adoptivní dívka Cinthiya – adopce na dálku nám zaslala dopis. Již brzy 

bude na webu a v IKF.  

Poklady z půdy fary 😉 

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

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Ne 

20. 2. 

7.30 Hejlovi 232 Macháčkovi st. 60 Pecháčkovi 53 

9.00 Macháčkovi 411 p. Krátký 73 Šebrlovi 415 

Ne 

27. 2. 

7.30 Marešovi 264 HČ Němečkovi 170 pí. Havlíčková 341 

9.00 Vágnerovi 102 Židkovi 65 Macháčkovi 55 
 
 

 

 

 

 

 

Číst Písmo svaté znamená jít si pro radu k Ježíši Kristu. 

sv. František z Assisi 
 

 

 

 

 

 

 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky. 

 

https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-02-02-svatek-uvedeni-pane-do-chramu-a-svatoblazejske-pozehnani.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-02-02-svatek-uvedeni-pane-do-chramu-a-svatoblazejske-pozehnani.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-01-30-podekovani-z-oblastni-charity-za-trikralove-koledovani.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-01-30-podekovani-z-oblastni-charity-za-trikralove-koledovani.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-01-29-prvni-schuzka-rytiru-krale.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-01-28-priprava-deti-na-prvni-sv-smireni-a-prvni-sv-prijimani.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-01-09-ekumenicka-bohosluzba-v-dolni-cermne.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-01-06-slavnost-zjeveni-pane-zehnani.html
https://farnostsnu.cz/galerie/foto-2022/leden-brezen-2022/2022-01-06-slavnost-zjeveni-pane-zehnani.html
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

