
POŘAD BOHOSLUŽEB 

10. – 17. dubna  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

10. 4. 

KVĚTNÁ  

(PAŠIJOVÁ)  

NEDĚLE 

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 

 

Dolní Čermná – denní modlitba církve – 

ranní chvály a modlitba se čtením 

Velikonoční vigilie 

Dolní Čermná – za mír na Ukrajině a 

za vděčnost a radost z daru víry 

NEDĚLE 

17. 4. 

SLAVNOST  

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNĚ 

 

9.00 

 

10.30 

 

Promluvy pro děti 

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 

 

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 😉! 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

17. – 24. dubna  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

17. 4. 

SLAVNOST  

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNĚ 

 

9.00 

 

10.30 

 

Promluvy pro děti 

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 

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 

ÚTERÝ 

19. 4. 

ÚTERÝ V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 
  

STŘEDA 

20. 4. 

STŘEDA V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Martu a Antonína 

Faltusovy a duše v očistci 

ČTVRTEK 

21. 4. 

ČTVRTEK V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 
10.00 Dolní Čermná – za Josefa Mareše 

PÁTEK 

22. 4. 

PÁTEK V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Karla Bednáře, živé 

a zemřelé příbuzné  

SOBOTA 

23. 4. 

Svátek  

sv. Vojtěcha 

 

19.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Vojtu Mannla a duše v očistci 

NEDĚLE 

24. 4. 

2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Pouť v Dolní 

Čermné (sv. Jiří) 

8.00 

 

10.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence 

Dolní Čermná – za naši farnost, 

za vzájemnou úctu a za živou víru 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Večerní chvály – ve ST, 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


Sdělení farníkům                     10. dubna 2022 

       Květná neděle 
 

„Dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi 

nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd 

do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, 

že Kristus je náš Vykupitel a Pán.  

Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: 

Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!“ 

(z Květné neděle – památka vjezdu do Jeuzaléma) 

Celodiecézní sbírka    

Dnešní sbírka je určena na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc! 

Poděkování – úklid kostela v DČ 

Děkujeme všem, kdo se v sobotu zapojili do generálního úklidu farního kostela 

v Dolní Čermné.  

Pán Vám viditelně odplať! 

Svatý týden – Velikonoce 

Moji milí, letos poprvé budeme moct spolu oslavit bez omezení největší 

křesťanské svátky. Přeji Vám jejich hezké prožití a děkuji všem, kdo jakkoliv 

sloužíte a pomáháte. Prosím, modleme se také za sebe navzájem. Děkuji.  

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 v kostele v Dolní Čermné 

Na Květnou neděli 10. dubna:  

• od 13.30 do 16.30 zpovídá v nové zpovědní místnosti P. Pavel 

Pokorný z Jablonného nad Orlicí (bez rezervace). 

• od 16.30 do 18.30 budu zpovídat já podle rezervačního 

systému, a pak od 18.30 bez rezervace.  

V úterý 12. dubna bude zpovídat generální vikář naší diecéze Mons. Jan Paseka 

na faře od 16.30 – prosím zapište se do rezervačního systému.  



Ministranti – nácviky k liturgii 

Protože liturgie Velikonoc je nejen krásná, ale i náročná, prosím 

ministranty, kteří chtějí o Velikonocích ministrovat, 

ať přijdou na nácvik liturgie.  

• na Zelený čtvrtek bude nácvik přede mší v 17.30 v kostele   

• na Velký pátek se uskuteční nácvik ministrantů už v 9.00 v kostele  

• na Bílou sobotu bude nácvik také už v 9.00 v kostele 

Děkuji Vám za Vaši službu😉!  

Velikonoční paškálky 

Kdo si objednal, může si zakoupit. Cena za 1 ks je 80 Kč. Peníze vhoďte prosím 

do kasičky a nezapomeňte se prosím ŠKRTNOUT na objednávce na papíře. 

Děkuji za spolupráci.  

Ať světlo Kristovo a světlo radostné zvěsti prozáří Vaše domovy😉!!! 

Zelený čtvrtek – mše svatá v katedrále v Hradci Králové    

V 10 hodin v katedrále slouží každoročně mši svatou pan biskup. Mše svaté se 

účastní i většina kněží naší diecéze, obnovujeme kněžské sliby a světí se 

posvátné oleje: olej katechumenů, olej nemocných a křižmo, kterým brzy budou 

pomazáni naši biřmovanci😉.  

Budu rád, když se mnou někdo pojedete😉! Případní zájemci, prosím, 

ozvěte se mi. Mohou dospělí i ministranti, nebo může jet více aut😉.  

Vím, že je o Velikonocích „kostela“ hodně, ale je to nevšední zážitek😉 a toto 

není kostel, ale katedrála😉! 

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 a Ludmilou Faltusovou, 

ve Verměřovicích s panem Janem Moravcem a v Petrovicích s paní Šárkou 

Benešovou. Prosíme, ozvěte se jim nejpozději o Velkém pátku 15. 4., aby bylo 

možné chybějící ještě doplnit. Děkujeme. 



Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční  

Mše svaté s promluvou pro děti 

• Mši svatou v Turecku doprovodí turecký chrámový sbor.  

• Při mši svaté v Dolní Čermné zazní Česká velikonoční mše od Františka 

Laštůvky v podání čermenského chrámového sboru. 

• Protože jde o třetí neděli v měsíci, budou mše svaté s promluvou 

pro děti, předává se ovečka v 10.30, pokud přijde na mši😉.    

Žehnání pokrmů na Boží hod velikonoční – v neděli 17. 4. 

Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání 

nejen masa, ale i vajec a sýra. Tyto pokrmy byly o Velikonocích 

žehnány pro jejich první domácí použití.  

Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnání pokrmů 

připomíná, že společenství se zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického stolu má 

pokračovat doma v hostině lásky – tzv. „agapé“. 

Vámi donesené pokrmy (beránky, mazance, vajíčka…) Vám rád požehnám. 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně  

Ve čtvrtek 21. 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 

a příp. na pronájem. (Protopí se cca 600 Kč ;(.) Když nás bude víc, bude se 

vybírat příspěvek 30 Kč. Děkuji. 

Vítán je opravdu každý!!! 😉   

Další setkání biřmovanců  

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  Sejdeme se v sobotu 

23. dubna v 9.30 na faře. Další termíny jsou na e-mailu. 

Setkání Rytířů Krále  

V sobotu 23. dubna proběhne další setkání Rytířů Krále s přespáváním na faře.    

Více informací u Pavla a Martičky Okrouhlických a na e-mailu. 

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. 

Pečujeme o Boží stvoření – kartičky pro děti 

Je možno si vzít kartičky pro děti. 



Pouť v Dolní Čermné 

Sobota 23. 4. 2022 – 19.30 – pouťové posezení s kytarami v Orlovně 

Neděle 24. 4. 2022 

  8.00 – mše svatá 

10.00 – mše svatá – zazní latinská mše od Ignaze Reimanna v podání místního 

chrámového sboru 

11.30 – posezení s dechovkou v Orlovně, případně před Orlovnou – dle počasí 

Poutnické občerstvení zajištěno. 

POZOR: V době konání poutě 23. – 24. 4. 2022 bude platit zákaz vjezdu 

motorových vozidel na kostelní návrší.  

Vjezd povolen pouze pro vozidla vezoucí starší farníky na bohoslužbu.  

Prosíme parkujte na náměstí a přilehlých parkovištích.  

 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a 1. 5. na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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. 9.00 Macháčkovi 55 ---- Severinovi 342 

Ne 

24. 4. 

8.00 Marešovi 172 Dvořákovi 406 Svobodovi 252 

10.00 p. Krátký 73 sl. Magdaléna Motlová Pecháčkovi 330 

Ne 

1. 5. 

9.00 Klekarovi 292 Macháčkovi 411 Maříkovi Kunčice 

16.00 Málkovi 180 Němečkovi 170 Vágnerovi 102 

 

 
 

Mnohokrát děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti,  

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

Když bude mše svatá na Mariánské Hoře (první neděle v měsíci květen–říjen), 

nebude mše svatá v DČ v 7.30. Bude v sobotu filiálka v 19.00, v neděli v 9.00 

DČ, v 10.30 filiálka a v 16.00 MH. Tedy 4 nedělní mše svaté v našem farním 

obvodu. 

 

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/

