
POŘAD BOHOSLUŽEB 

6. – 13. března  

 2022 

  
 

 

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   

PONDĚLÍ 

7. 3. 

Pondělí 

po 1. neděli postní  
  

ÚTERÝ 

8. 3. 

Úterý 

po 1. neděli postní 
  

STŘEDA 

9. 3. 

Středa 

po 1. neděli postní 

18.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence  

ČTVRTEK 

10. 3. 

Čtvrtek 

po 1. neděli postní 

10.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování za 80 let 

života s prosbou o další požehnání 

PÁTEK 

11. 3. 

Pátek 

po 1. neděli postní 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Miroslavu Němečkovou 

a rodiče 

SOBOTA 

12. 3. 
 

8.00 

18.00 

 

Dolní Čermná – za duše v očistci 

Petrovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce  

NEDĚLE 

13. 3. 

2. neděle  

postní 

Výroční den zvolení 

papeže Františka  

(9 let) 

7.30 

 

 

9.00 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – za mír na Ukrajině 

Verměřovice – za Josefa a Annu 

Macháčkovy a dceru Helenu 

Při mši svaté křtiny: Jakub Kuře z Litomyšle   
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST 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 

13. – 20. března  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

13. 3. 

2. neděle  

postní 

Výroční den zvolení 

papeže Františka  

(9 let) 

7.30 

 

 

9.00 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – za mír na Ukrajině 

Verměřovice – za Josefa a Annu 

Macháčkovy a dceru Helenu 

Při mši svaté křtiny: Jakub Kuře z Litomyšle   

PONDĚLÍ 

14. 3. 

Pondělí 

po 2. neděli postní  
  

ÚTERÝ 

15. 3. 

Úterý 

po 2. neděli postní 
 První setkání nové pastorační rady farnosti 

STŘEDA 

16. 3. 

Středa 

po 2. neděli postní 
18.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce  

ČTVRTEK 

17. 3. 

Čtvrtek 

po 2. neděli postní 

Sv. Patrika, biskupa 

 Vikariátní schůze kněží 

PÁTEK 

18. 3. 

Pátek 

po 2. neděli postní 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o Boží požehnání, ochranu a dar zdraví 

SOBOTA 

19. 3. 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence 

Panny Marie  

– doporučený svátek 

9.00 

18.00 

 

Dolní Čermná – za kostelníka Josefa Mareše  

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

20. 3. 

3. neděle  

postní 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé a 

zemřelé farníky a za dobrodince 

naší farnosti 

Dolní Čermná – za Bohuslava Pecháčka, 

manželku a syna Vladimíra  

Petrovice – za zemřelé z rodiny Klekarovy 

a Vágnerovy 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST 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       6. a 13. března 2022 

  1. a 2. neděle postní 
 

Sbírka Svatopetrský haléř 

Ze mší 19. a 20. února byla 14.883 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. 

Sbírka minulé neděle – na pomoc Ukrajině 

Při mších svatých se vybralo úžasných 40.572 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. 

Poděkování 

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti, kdo se modlíte a obětujete 

a také děkuji těm, co se zapsali na adoraci před postní dobou. 

Křížové cesty v naší farnosti 

I v letošní postní době jsme zváni ke společným modlitbám křížových cest. 

Rozjímání o utrpení Krista, o Jeho veliké lásce a snaha pochopit náš život 

v Jeho světle a připodobnění křížových cest do našich situací, těžkostí… 

Byly by – když nebude hlášeno jinak – v kostele v Dolní Čermné v pátek 

po mši svaté a v neděli v 18 hodin.  

Tuto neděli 6. 3. bude první křížová cesta rodiny - zváni jsou všichni😉! 

13. 3. Křížová cesta se svatým Janem Pavlem II. 

20. 3. Křížová cesta dětí 

27. 3. je ekumenická bohoslužba v Horní Čermné, KC nebude 

3. 4. KC biblická 

Postní aktivita pro děti – Cesta k prameni 

Za splnění úkolu smíš v kostele vhodit jeho symbol do studny, kterou se 
budeme v postní době snažit naplnit. 

Úkoly:   

❖ modlitba – jen tak si popovídej s Bohem; střelná modlitba 

❖ láska – nějakým způsobem ji projev, vyjádři  

❖ dobrý skutek a pomoc – udělej něco navíc; pomoz tomu, kdo to 
potřebuje  

❖ odřeknutí – zřekni se něčeho, obětuj to za dobrou věc; (postní) almužna 
(přispěj do kasičky) 

❖ prosby a díky – popros nebo poděkuj Stvořiteli; napiš na papírek 
(v kostele), slož a vhoď do studny 

❖ speciál – někdy se objeví konkrétní úkoly na papírku; po jejich splnění je 
vhoď do studny  

Hodně štěstí!       

Tým postní cestičky (Matěj Mareš, Terka Vávrová, Maruška Pecháčková, Dan Mareš) 

  



Postní duchovní obnova naší farnosti  

s P. ThLic. Petrem Šikulou z Brna  

v pátek 11. a v sobotu 12. března 2022 

Srdečně zvu. Zastavme se, naslouchejme, načerpejme a prožijme spolu😉! 

Pátek 11. března: 

Od 18.00–18.50 příležitost ke svátosti smíření ve zpovědní místnosti (zápis přes 

rezervační systém) 

18.30  křížová cesta   

19.00  mše svatá 

Od cca 20.00 na faře katecheze pro biřmovance 

Sobota 12. března: 

8.00  mše svatá  

9.00  1. přednáška v Orlovně v sále 

Přestávka, během ní bude o. Petr v klubovně v Orlovně k dispozici ke svátosti 

smíření či k rozhovoru, je možnost si zakoupit občerstvení, popovídat  

10.30  2. přednáška  

Dotazy a odpovědi – po 2. přednášce bude otec Petr odpovídat na Vaše dotazy.  

Během sobotního programu v Orlovně je možno si zakoupit občerstvení. 

Od cca 11.20, 30 bude v kostele adorace, během ní bude o. Petr ve zpovědní 

místnosti v kostele k dispozici ke svátosti smíření či k rozhovoru.  

12.00 svátostné požehnání a modlitba Anděl Páně 

P. ThLic. Petr Šikula, narozen 24. února 1974 

v Novém Městě na Moravě, na kněze vysvěcen v roce 

2000, od roku 2020 je farářem ve farnosti Brno-

Líšeň a od roku 2021 rovněž administrátor nově 

zřízené farnosti Brno-Nová Líšeň, kde má postavit 

nový kostel. V letech 2013–2018 byl rektorem 

Papežské koleje Nepomucenum v Římě. 
 

 

Sbírka v sobotu 12. a v neděli 13. března 

Je určena jako Celostátní sbírka pro mládež na Celostátní setkání mládeže 

v Hradci Králové a Světový den mládeže v Lisabonu. Děkujeme. 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Ve čtvrtek 10. a 17. března, 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!!! 😉   



Poutník 

Na 2. neděli postní, 13. března, vyjde farní časopis Poutník. Ač je zachován 

formát, barevná obálka, 16 stran uvnitř černobílých, ceny se bohužel zvedají, 

tak tisk při 200 ks vychází na 22,30 Kč za kus.  

Můžete se těšit mimo jiné na rozhovor se sestrou Ludmilou, na novou rubriku 

Putujeme s Poutníkem, na pěkné fotografie zachycující náš život a spoustu 

jiného zajímavého z dění naší farnosti a z historie naší farnosti.  

Těšte se! Máte na co😉! Doufám, že Vás číslo opravdu potěší😉! 

Výroční den zvolení papeže Františka 

V neděli 13. března uplyne 9 let od zvolení prvního novodobého neevropského 

papeže, prvního jezuitu v papežském úřadu a prvního pontifika nesoucího jméno 

František. Prosím pamatujme na něho ve svých modlitbách. Jsem vděčný za jeho 

lásku, kterou projevuje všem lidem a ukazuje nám našeho Dobrého Otce.  

Postní almužna v naší farnosti 

Nově je také možnost přispívat v průběhu postní doby do označených kasiček 

v našich kostelech. 

Velikonoční paškálky 

Pro zájemce nabízíme společné objednání malých paškálků (80 Kč/ks), 

průměr 4,5 cm a 24,5 cm vysoké, s letopočtem.  

Myslím, že je krásné, když doma máme svíčku k modlitbě, ke společnému 

jídlu apod. Svíce nám symbolizuje a připomíná Krista. Velikonoční svíce 

– paškál symbolizuje Krista vzkříšeného, živého, tedy velikou radost pro 

každého křesťana 😉! 

Pokud máte zájem, zapište se v kostele (nebo napište na e-mail naší pastorační 

asistentce), kolik kusů chcete objednat.  

Další setkání biřmovanců 

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  Sejdeme se 

tentokrát v pátek 11. března po mši svaté, v cca 20 h na faře, 

kde pro Vás bude mít témátko náš host P. Petr Šikula z Brna a 

dále se setkáme v sobotu 19. března po mši svaté v 11.00 na faře. 

Mše svaté zaměřené na děti 

V neděli 20. března 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. 3. bude promluva zaměřena na děti. 

Knížky z farní půdy k rozebrání  

Nyní Vám nabízím knihy blahoslavená Zdislava z roku 1991 a knihu 

blahoslavený Jan Sarkander z roku 1969, tento výtisk vydaný v roce 1990. 



Nové fotky na webu 

Ve fotogalerii naleznete nové fotografie: Popeleční středa (2. 3.), Ustanovení 

pastorační rady (20. 2.), Kázání pro děti (20. 2.), Představení biřmovanců 

(20. 2.), Představení dětí připravujících se ke svátostem (6. 2.) 

Ekumenická bohoslužba    

Jsme zváni na 4. neděli postní 27. března na 16.00 do kostela do Horní Čermné 

a pak na společné posezení. 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

6. 3. 

7.30 Marešovi 172 Menclovi 193 Vávrovi 264 

9.00 Severinovi 342 Formánkovi 83 Klekarovi 292 

Pá 11. 3. 19.00 Jansovi 7  Jurenkovi 160 

So 12. 3. 8.00 Málkovi 180  sl. Magdalena Motlová 

Ne 

13. 3. 

7.30 Dvořákovi 406 Svobodovi 252 Bláhovi 457 

9.00 Kyšperkovi 381 Marešovi 408 Karasovi 242 

So 19. 3. 9.00 Adamcovi 18 Šebrlovi 415 Macháčkovi ml. 60 

Ne 

20. 3. 

7.30 Müllerovi 177 Kunertovi 458 Zpěvákovi 195 

9.00 Macháčkovi 411 Pecháčkovi 330 Židkovi 65 
 

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. 

Nabídli Charitě v sobotu 26. února večer a hned v od pondělí 28. února zde už 

máme maminku se dvěma dětmi a jejich babičku. Děkuji jim za tento konkrétní 

projev lásky a pomoci.  

Naléhavá prosba biskupa Jana Vokála: Otevřme dveře klepajícím! 

Najdete na kostelních vývěskách, na webu, na IKF.  

Je krásné, že naše diecéze nabídla mimojiné prostory k ubytování pro uprchlíky 

z Ukrajiny na Hoře Matky Boží v Králíkách, v poutním místě Koclířov, v Novém 

Adalbertinu v Hradci Králové apod.  
 

 

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

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

mailto:marie.mala@uo.hk.caritas.cz
http://www.uo.charita.cz/
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/

