
POŘAD BOHOSLUŽEB 

3. – 10. dubna  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

3. 4. 

5. neděle  

postní 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

11.45 

Dolní Čermná – za rodiče Bláhovy, syna 

Karla a celý rod 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a za všechny 

obyvatele našich obcí  

Petrovice – na poděkování za dar života 

Petrovice – křtiny Stely Anny Bednářové 

PONDĚLÍ 

4. 4. 

Pondělí 

po 5. neděli postní  
  

ÚTERÝ 

5. 4. 

Úterý 

po 5. neděli postní 
  

STŘEDA 

6. 4. 

Středa 

po 5. neděli postní 
19.00 Dolní Čermná – za duše v očistci 

ČTVRTEK 

7. 4. 

Čtvrtek 

po 5. neděli postní 
 Vikariátní schůze kněží 

PÁTEK 

8. 4. 

Pátek 

po 5. neděli postní 
19.00 Dolní Čermná – za zdraví dcery   

SOBOTA 

9. 4. 
 

19.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za rodiny Kubíčkovy  

NEDĚLE 

10. 4. 

Květná (pašijová) 

neděle 
 

Ježíšův slavný 
vjezd do 

Jeruzaléma. 
Na začátku mše 

žehnání ratolestí – 
„kočiček“, při mši 

se čtou nebo zpívají 
pašije. 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a za všechny 

dobrodince naší farnosti 

Dolní Čermná – za Otu Cejnara, rodiče 

a vnučku    

Verměřovice – za Jaroslava Němce Krejčího, 

celý rod a duše v očistci 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – v neděli 3. 4. 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


POŘAD BOHOSLUŽEB    10. – 18. dubna 2022 
 

 

NEDĚLE 

10. 4. 

Květná (pašijová) 

neděle 
 

Ježíšův slavný vjezd 

do Jeruzaléma. 

Na začátku mše 

žehnání ratolestí – 

„kočiček“, při mši 

se čtou nebo zpívají 

pašije. 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a za všechny 

dobrodince naší farnosti 

Dolní Čermná – za Otu Cejnara, rodiče 

a vnučku    

Verměřovice – za Jaroslava Němce Krejčího, 

celý rod a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

11. 4. 

Pondělí  

Svatého týdne  
  

ÚTERÝ 

12. 4. 

Úterý  

Svatého týdne 
  

STŘEDA 

13. 4. 

Středa  

Svatého týdne 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o další pomoc  

ČTVRTEK 

14. 4. 
Zelený čtvrtek 

 

18.00 

 

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně 

Dolní Čermná – za všechny kněze a za nová 

kněžská povolání 

PÁTEK 

15. 4. 

Velký pátek 

Památka Umučení 

Páně – uctívání 

kříže, pašije,  

svaté přijímání 

 

8.00 

  

15.00 

18.00 

DEN PŘÍSNÉHO POSTU 

Dolní Čermná – denní modlitba církve – 

ranní chvály a modlitba se čtením 

Mariánská Hora – modlitba křížové cesty 

Dolní Čermná – Velkopáteční obřady   

SOBOTA 

16. 4. 
Bílá sobota 

 

8.00 

 

19.00 

 

Velikonoční vigilie 

Dolní Čermná – denní modlitba církve – 

ranní chvály a modlitba se čtením 

Dolní Čermná – za mír na Ukrajině a 

za radost a vděčnost z daru víry 

NEDĚLE 

17. 4. 

Slavnost  

Zmrtvýchvstání  

Páně 

9.00 

 

10.30 

 

 

Verměřovice – za Jaroslava Němce, Gabriela 

Macana, oba rody a duše v očistci 

Dolní Čermná – za naši farnost a za snahu 

si navzájem pomáhat a vzájemně se chápat 

Promluvy pro děti 

PONDĚLÍ 

18. 4. 

Pondělí v oktávu 

velikonočním 

7.30 

 

9.00 

 

Dolní Čermná – za zemřelé rodiče 

a sourozence  

Petrovice – za Ladislava Nováka, manželku, 

rodiče, sourozence a duše v očistci 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Večerní chvály – ve ST po večerní mši svaté  

▪ Velký pátek a Bílá sobota ráno – Modlitba se čtením a ranní chvály 

Srdečně zvu 😉! 
 



Sdělení farníkům                       3. dubna 2022 

       5. neděle postní 
 

Ekumenická bohoslužba – poděkování    

Mnohokrát Vám děkuji za velikou účast. Udělali jste mi velikou radost!!! 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně  

Ve čtvrtek 7. dubna, 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!!! 😉   

Křížové cesty v naší farnosti 

V postní době jsme zváni ke společným modlitbám křížových cest – k rozjímání 

o utrpení Krista a Jeho veliké lásce, snaze pochopit náš život v Jeho světle a 

připodobnění křížových cest do našich situací, těžkostí… 

➢ V kostele v Dolní Čermné v pátek po mši svaté a v neděli 

v 18 hodin.  

3. 4. Křížová cesta biblická 

➢ V kostele v Petrovicích, a to vždy v úterý od 17 hodin.  

Všichni jste srdečně zváni.  

Předvelikonoční úklid kostela 

V sobotu 9. 4. ve 14 hodin bude generální úklid farního kostela v DČ.  

Děkujeme za pomoc!! 

Květná (pašijová) neděle 

V neděli 10. 4. si připomeneme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma.  

Na začátku mše se žehnají ratolestí – „kočičky“, při mši se 

čtou nebo zpívají pašije. 

Křtiny  

Na Květnou neděli si mezi 3 mšemi a cca 3 hodinami zpovídání 

odskočím😉 pokřtít Elenu Markovou (dceru Leoše Marka z Petrovic) 

z Dolní Dobrouče do Horákovy kaple.  

Ať jim náš dobrý Pán žehná😉! 



Zpovídání před Velikonocemi 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• Ve středu 6. dubna od 18 hodin v DČ ve zpovědní místnost (předtím 

zpovídám ve Výprachticích, tak se omlouvám, že dříve raději nenabízím). 

• V pátek 8. dubna od 17.00 (v případě zájmu upravím, nabídnu více hodin) 

• V neděli 10. dubna, na Květnou neděli od 16.30 do 18.30 podle rezervačního 

systému, od 18.30 bez rezervace.  

• Ve středu 13. dubna od 18.00. 

V případě potřeby budou časy ještě upraveny. 

Na svátost smíření u mě a Mons. Paseky se prosím zapisujte 

do rezervačního systému. Kdo nemá internet může zavolat Martě 

Marešové nebo někomu známému, nebo mně a zapíšeme Vás. 

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 v kostele většinou možnost ztišení, modlitby, 

naslouchání, setkání s naším dobrým Pánem při adoraci. 

Další příležitosti slavení svátosti smíření:  

• Ve čtvrtek 7. dubna 16.00–18.00 bude zpovídat v DČ 

ve zpovědnici P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče (bez rezervace). 

• V neděli 10. dubna, na Květnou neděli od 13.30 do 16.30 v nové 

zpovědní místnosti P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí 

(bez rezervace). 

• A v úterý 12. dubna generální vikář naší diecéze Mons. Jan Paseka na faře 

od 16.30 – prosím zapište se do rezervačního systému. 

Mně osobně přijde rezervační systém skvělý. Osobně se mi nedobře zpovídá, 

když vidím, že v té kostelní zimě čeká třeba i 20 lidí na zpověď, nebo když vím, 

že někdo bude čekat např. 2 hodiny a na někoho už se ani nedostane apod…  

Několik málo připomínek k tomuto se ke mně doneslo – nevím, jestli to je jen 

menšina, která se ozve. Na cizí zpovědníky tedy nevypisuji rezervaci, kromě 

Mons. Paseky, který má přijet až z Hradce Králové, abych věděl, jaký je zájem.  

Knihy z farní půdy – info 

Každá koruna dobrá😉. Na účet naší farnosti přišlo za knihy z farní půdy 2.550 Kč 

od pana Míčka z Prahy a 3.000 Kč od P. Kolovratníka z České Třebové. 

Děkujeme všem, kdo pomáhali.  

 



Knihy z farní půdy – nabídka 

Poslední nabídka knížek z farní půdy. Tentokráte: Moudrost ve Starém zákoně, 

kniha Celý tvůj o Janu Pavlu II. a jeden exemplář (příručka pro křesťana pro 

biblické rozhovory se Svědky Jehovovými). 

Adorace a setkání 

Prosíme o službu při adoraci na: 

• Velký pátek 15. 4. večer od 20 hodin po celou noc až do 8.00 hodiny ranní  

• Bílou sobotu 16. 4. od 12.00 do 15.00 hodin.  

Zapisujte se, prosím, na připravený rozpis na stolku v kostele v Dolní Čermné. 

Na Bílou sobotu 16. 4. po skončení velikonoční vigilie jsme všichni zváni 

na společné posezení v Orlovně v Dolní Čermné. Prosíme zapojte se podle 

svých možností do služeb při přípravě a průběhu setkání (v kuchyni – příprava 

občerstvení a mytí nádobí, obsluha v sále a úklid). Prosíme, zapište se v našich 

kostelích do připravených archů, kde jsou uvedeny konkrétní služby, nejpozději 

o Květné neděli 10. 4. 2022. 

Prosíme o přípravu slaného a sladkého pečiva na toto setkání. Množství pečiva 

a jeho dopravu do Orlovny (Orlovna bude otevřena v 15.00 hod.) domlouvejte 

v Dolní Čermné s paní Martou Marešovou (737 424 905) a Ludmilou 

Faltusovou (732 902 285), ve Verměřovicích s panem Janem Moravcem (773 

566 433) a v Petrovicích s paní Šárkou Benešovou (776 215 019). Prosíme, 

ozvěte se jim nejpozději o Velkém pátku 15. 4., aby bylo možné chybějící ještě 

doplnit. Děkujeme. 

Nové fotografie na webu 

Na webu najdete novou „nálož“ 😉 fotografií z našeho společného života naší 

farní rodiny;). Buďme plní vděčnosti a radosti, že to u nás žije;)!!!!!! 

Ekumenická bohoslužba v Horní Čermné (27.3.2022), Zasvěcení Ruska a 

Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.3.2022), Slavnost Zvěstování 

Páně (25.3.2022), Triduum Modlitby matek Verměřovice (25. a 27.3.2022), 

Křížová cesta dětí (20.3.2022), Florbal v Orlovně (17.3.2022), Postní duchovní 

obnova s P. Petrem Šikulou z Brna (12.3.2022), Křížová cesta rodin (6.3.2022) a 

S biřmovanci do srdce diecéze (28.2.2022). 

Tabulka pomoc Ukrajině 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí na svém webu umístila sdílenou tabulku 

nabídky a poptávky materiální pomoci. https://uo.charita.cz/jak-muzete-pomoci/ 

Kdyby měl někdo při vyplňování tabulky Pomoc pro Ukrajinu problém (nebo neumí 

s internetem, počítačem...), může se obrátit na naši milou Vlaďku Dvořákovou, 

která to vyplní. E-mail:  vladka.dvorakova@gmail.com Tel.: 602 685 807. 

 

https://uo.charita.cz/jak-muzete-pomoci/
mailto:vladka.dvorakova@gmail.com


Sbírka na pomoc Ukrajině 

Na pomoc uprchlíkům zde v DČ naše farnost odeslala ZŠ v Dolní Čermné 

celkem 14.217 Kč. Děkujeme!!! (V kasičkách bylo v DČ 10.470 Kč, v Petrovicích 

2.335 Kč a ve Verměřovicích 1.412 Kč.) 

Pouť do Říma 

Dá-li Pán, od pondělí 23. května do pátku, či soboty 27., 28. 5. se vydáme 

do Říma. Letecky, cena se vším všudy by to mělo být snad 10–15.000 Kč. 

Je ještě pár volných míst. Ozvěte se prosím co nejdříve. Budu zajišťovat letenky, 

vstupy apod. 

V současné době podmínka: půl roku od dokončeného očkování nebo od třetí 

dávky nebo nemoci. Lze používat tečku. 

Nabídka časopisů 

Máte-li zájem o časopis Tarsicius (nejen pro ministranty), o časopis pro dívky 

IN!, o dětský časopis Nezbeda, či o časopis Rodinný život, ozvěte se mi prosím. 

Našel se dárce, který rád podpoří tyto časopisy a zároveň rád udělá něco 

pro Vás😉 a pro naši farní rodinu. Děkujeme. 
 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

27. 3. 

7.30 Motlovi 11 Hejlovi 232 p. Filáček 332 

9.00 Faltusovi 356 Kotovi 267 Marešovi 409 

Ne 

3. 4. 

7.30 Macháčkovi st. 60 Marešovi 264 HČ Němečkovi 170 

9.00 Jansovi 7 Jurenkovi 160 Macháčkovi 180 HČ 

Ne 

10. 4. 

7.30 Pecháčkovi 53 pí. Havlíčková 341 Svobodovi 377 

9.00 Macháčkovi ml. 60 Málkovi 180 Vašíčkovi 349 

Čt 14. 4. 18.00 Marešovi 408 Menclovi 193 Bláhovi 457 

Pá 15. 4. 18.00 Vávrovi 264 Kyšperkovi 381 ---- 

So 16. 4. 19.00 Bílá sobota 

Ne 17. 4. 10.30 pí. Kunertová 300 Šebrlovi 415 Adamcovi 18 

Po 18. 4. 7.30 Macháčkovi 55 ---- Severinovi 342 

 

 
 

Mnohokrát děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti,  

modlíte se za nás, za naši farnost. Děkujeme😉!!! 

 

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/

