
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

20. – 27. února  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

20. 2. 

7. neděle 

v mezidobí 

Sbírka 

svatopetrský haléř 

7.30 

 

9.00 

10.30 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Petrovice – za Martu a Josefa Junkovy 

PONDĚLÍ 

21. 2. 

Pondělí 7. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

22. 2. 

Svátek Stolce 

sv. apoštola Petra 

18.00 

 

Dolní Čermná –  za dary Ducha svatého 

pro farní synodu 

STŘEDA 

23. 2. 

Památka 
sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 

  

ČTVRTEK 

24. 2. 

Čtvrtek 7. týdne 

v mezidobí 

10.00 

 

Dolní Čermná – za uzdravení babičky a 

nalezení vnitřního klidu a o sílu pro pečující 

PÁTEK 

25. 2. 

Pátek 7. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost 

a za dobrodince naší farnosti 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

26. 2. 
 

18.00 

 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– na poděkování za dar života, Boží 

požehnání a ochranu do dalších let   

NEDĚLE 

27. 2. 

8. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře 

a duše v očistci   

Dolní Čermná – za na úmysl dárce 

Verměřovice – na poděkování s prosbou 

o Boží pomoc a ochranu 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po 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 

27. února – 6. března  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

27. 2. 

8. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře 

a duše v očistci   

Dolní Čermná – za na úmysl dárce 

Verměřovice – na poděkování s prosbou 

o Boží pomoc a ochranu 

PONDĚLÍ 

28. 2. 

Pondělí 8. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

1. 3. 

Úterý 8. týdne 

v mezidobí 
18.00 Petrovice  

STŘEDA 

2. 3. 

Popeleční středa 

Den přísného postu 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

a Panně Marii za požehnaný věk 

Začátek doby postní 

ČTVRTEK 

3. 3. 

Čtvrtek po Popeleční 

středě 
18.00 Verměřovice – za uzdravení dcery 

PÁTEK 

4. 3. 

Pátek po Popeleční 

středě 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Marii Šemberovou 

První pátek v měsíci 

SOBOTA 

5. 3. 
 

18.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Vincence a Marii Junkovy, 

dceru a zetě 

NEDĚLE 

6. 3. 

1. neděle  

postní 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost – za dobré 

prožití postní doby v naší farnosti 

a v našich rodinách 

Dolní Čermná – za Josefa a Alžbětu Janků, 

dceru a celý rod 

Petrovice – za Josefa Bachmana, manželku, 

dceru a zetě   

 

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 😉! 
 

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       20. a 27. února 2022 

7. a 8. neděle v mezidobí 
 

Poděkování 

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

Váš čas, energii, nápady, finance, modlitby, lásku apod. Moc si toho vážím!!! 

Sbírka Svatopetrský haléř 

Tato sbírka v naší farnosti proběhne (viz seznam odváděných sbírek), tuto 

sobotu 19. února a v neděli 20. února. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž 

kořeny sahají až do 8. století. Výtěžek sbírky je určen do rukou Svatého otce, 

který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve. 

Mše svaté zaměřené na děti 

Tuto 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 neděli 20. 2. bude promluva zaměřena na děti. 

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😉! Termín biřmování je v neděli 12. června v 10.00 v kostele 

v Dolní Čermné 

Jsou to: 

Z Dolní Čermné jich je 8:  Adamcová Alice, Dostálová Aneta, 

Dostálová Kateřina, Málek Filip, Málková Barbora, Marešová Michaela, 

Vávrová Anna, Vávrová Tereza 

Z Petrovic 5: Filipová Daniela, Junková Lucie, Stříbrná Eliška, 

Stříbrná Veronika, Stříbrný Jiří  

Z Verměřovic 5: Moravcová Terezie, Moravec Jan, Pecháčková Klára, 

Pecháčková Marie, Syková Hedvika 

z Horní Čermné 2: Macháčková Petra a Macháček Adam 

Dále to jsou: Maříková Anežka a Maříková Kristýna z Letohradu-Kunčic, 

Gregorová Monika z Lanškrouna a Pecháčková Dominika 

z Horních Libchav 

Cesta biřmovanců do srdce diecéze  

Se uskuteční na počátku jarních prázdnin v pondělí 28. února. Více informací 

přihlášeným. 

 



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

Při této mši svaté proběhne uvedení nových členů Pastorační rady farnosti 

Dolní Čermná. Děkuji všem, kteří jsou ochotni takto farnosti pomáhat. 

Vím,  že toho máme všichni hodně, o to víc si těchto 13, kteří řekli ano a byli 

na volebním lístku vážím!!!  

Nová Pastorační rada farnost Dolní Čermná je v tomto složení:  

P. Jan Lukeš (předseda PRF), dále pastorační asistentka Marta Marešová, 

za chrámový sbor delegovaná Ludmila Faltusová, za společenství mladých 

Eliška Motlová, za Verměřovice zvolen Vámi Jan Moravec st., za Dolní 

Čermnou zvolena Vámi Milada Marešová a František Mareš a za Petrovice 

Šárka Benešová.  

Všichni na kandidátce dostali Vaši velikou podporu, tito o trochu větší😉. 

Dále, když se řekne pastorační rada, tak mi osobně k pastoraci v naší farnosti 

sedí jméno Anna Motlová, která dělá katecheze pro děti, učí náboženství, 

připravuje Den Bible, dělá nástěnky apod., takže tu jmenuji já. 

Nová pastorační rada má tedy 9 členů. 

Děkuji také Vám všem, kteří jste se zapojili. Celkem bylo odevzdáno 152 

hlasovacích lístků, všechny byly platné. 113 jich bylo odevzdáno v Dolní Čermné, 

25 ve Verměřovicích a 14 v Petrovicích.  

Velké poděkování také patří volební komisi.  

Ať náš dobrý Pán žehná naší farnosti a životu a pastoraci v ní😉! 

 Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, ve čtvrtek 24. 2., dá-li nám Pán zdraví, od 18 hodin 

Vás opět zvu 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 25. února po mši svaté srdečně zveme všechny mladé od 14 let na faru 

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

nás doprovodí na mši svaté od 19 hodin v kostele. Děkujeme.  

Další (desáté) setkání biřmovanců v sobotu 26. února  

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  

Sejdeme se opět v 9.30 hodin na faře.  

Popeleční středa a udělování popelce  

Popeleční středa je dnem přísného postu. Tento se den se při mši svaté 

bude udělovat popelec.  



Zpovídání před prvním pátkem 

• Na Popeleční středu 2. března 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. března od 15.30 hodin v Petrovicích,  

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

• v pátek 4. března v nové zpovědní místnosti v Dolní Čermné od 16.30. 

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, 

setkání s naším dobrým Pánem při adoraci. 

První neděle v měsíci (6. 3.) – 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. 

Postní brožurka královéhradecké diecéze k zakoupení  

Diecézní specialita je opět tady – za pouhých 40 Kč 😉. 

Tentokrát vzhledem k letnímu celostátnímu setkání mládeže v Hradci Králové 

byl dán prostor mladým a kaplanům pro mládež – na 1. neděli postní padl „los“ 

na mě😉.  

Chtěl jsem do této brožurky zapojit i mladé z naší farnosti, ale nakonec byla 

dána přednost animátorům, tedy těm, kteří se účastní animátorského kurzu.  

Postní almužna v naší farnosti 

Můžete si brát opět krabičky, kasičky, do kterých můžete i letos přispívat. 

I letos bychom rádi přispěli na tyto tři účely: 

1.  Adopce na dálku naší adoptované indické dívky 

2.  Hospic v Červeném Kostelci 

3.  Faltusovým z Verměřovic na vnuka Míšu, kterého vídáme v kostele. 

Míša prodělal dětskou mozkovou obrnu, má fyzické i mentální postižení. 

Děkujeme jeho prarodičům za jejich oběti, lásku, čas, energii, příklad 

i pro nás… Děkujeme😉!!!  



Výzva našich českých a moravských biskupů k modlitbě 

a postu za mírové řešení situace na Ukrajině 

Sestry a bratři, 

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se 

vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, 

ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: 

Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra 

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy 

a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. 

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému 

lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět. 

Otče náš,… 

Zdrávas Maria,… 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento 

úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. 

Vaši čeští a moravští biskupové.    14. února, 2022 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 
 
 

 

 

 

 

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/

