
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 – na úmysl dárce 

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        26. a 27. února 2022 

  8. neděle v mezidobí 
 

Sbírka minulé neděle – Svatopetrský haléř 

Do této starobylé sbírky, jejíž kořeny sahají až do 8. století a jejíž výtěžek je 

určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb 

církve, naše farnost přispěla částkou 14.883 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. 

Adorace před postní dobou 

Tuto neděli 27. 2. 15.00–18.00 a v úterý 1. 3. 14.00–18.00 bude v Dolní 

Čermné adorace, jak zde bývalo zvykem.  

Zapište se prosím na list v kostele v DČ. Dvě kolonky tam jsou proto, aby byli 

dva lidé, kdyby někdo nepřišel, abyste zde nemuseli být celé odpoledne😉. 

Čas adorace bude příp. zkrácen, když se časy nezaplní. 

Děkuji za spolupráci. 

Popeleční středa a udělování popelce  

Popeleční středou vstoupíme do čtyřicetidenního postního období, které je 

přípravou na oslavu Velikonoc.  

Je to den přísného postu. Tento se den se při mši svaté bude udělovat popelec.  

„Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, 

kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, 

abychom se naučili sebeovládáním 

statečně přemáhat zlo a konat dobro.“ 

Popeleční středa – Vstupní modlitba 

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. 



Cesta biřmovanců do srdce diecéze  

Na počátku jarních prázdnin v pondělí 28. února vyrazíme s biřmovanci 

do Hradce Králové – srdce diecéze. Více informací přihlášeným. 

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 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. Tak snad Vám neudělám „vostudu“ 😉.  

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

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

pro práci s mládeží.  

Postní duchovní obnova 

Od pátku 11. března do soboty do oběda 12. března proběhne v naší farnosti 

krátká postní duchovní obnova, kterou povede P. Petr Šikula z Brna. Budu 

vděčný, když si uděláte čas a zastavíte se a načerpáte. 

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😉!!! 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

27. 2. 

7.30 Marešovi 264 HČ Němečkovi 170 pí. Havlíčková 341 

9.00 Vágnerovi 102 Židkovi 65 Macháčkovi 55 

St 2. 3. 18.00 Maříkovi Kunčice Svobodovi 377 Bednářovi 92 

Ne 

6. 3. 

7.30 Marešovi 172 Menclovi 193 Vávrovi 264 

9.00 Severinovi 342 Formánkovi 83 Klekarovi 292 
 



 

Výzva našich českých a moravských biskupů 

k modlitbě a postu za mírové řešení 

situace na Ukrajině 

Na konci každé mše svaté se budeme modlit modlitbu viz. minulé ohlášky. 

Je rozdána v lavicích. 

SBÍRKA této neděle – na pomoc Ukrajině  

Výtěžek sbírky z nedělních bohoslužeb (26. a 27. 2.) bude zaslán přímo 

na sbírkové konto Charity ČR 55660022/0800 (Česká spořitelna), VS: 104. 

Jak nám píšou z Charity: „Nejúčinnější forma pomoci v tuto chvíli je SBÍRKA – 

jelikož umožní nakoupit potřebně věci ve velkém, pokud možno přímo v místech 

pomoci, je cílená tam, kde je to potřeba zejména skrze síť Charit v místě 

působících, přímo na Ukrajině v rámci aktuálních možností, příp. pak lidem, kteří 

budou přijíždět.“   

Na výzvu našich biskupů bude tuto neděli Mešní formulář „V době války nebo 

rozvratu“, který jsem používal již ve čtvrtek a v pátek. Také použijeme 

připravené přímluvy za ukončení války a mír na Ukrajině.   

Ubytování pro Ukrajince 

Charita z Letohradu se na nás obrací, že se hledají ubytovací kapacity. 

Vzhledem k tomu, že řada Ukrajinců u nás pracuje, předpokládá se, že i na našem 

území bude potřeba ubytování pro jejich rodiny. Bude-li mít někdo možnost, 

ať se nahlásí na Charitu. 

Velice Vám děkuji za spolupráci!!!   

Kontakt: Ing. Marie Malá, ředitelka  

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 

tel. +420 465 621 281 

marie.mala@uo.hk.caritas.cz 

www.uo.charita.cz 

 

Jsem velice vděčný, že skauti v Dolní Čermné nabízejí skautskou klubovnu. 

Děkuji jim za tento konkrétní projev lásky a pomoci. Bude-li tato nabídka 

využita, budeme se jako farníci moct také zapojit v pomoci.  

 
 

 

 

 

 

 

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

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