
POŘAD BOHOSLUŽEB 

24. dubna – 1. května  

 2022 

  
 

 

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 

SOBOTA 

30. 4. 
 

11.00 

 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – mše svatá se křtinami 

Josefa Engla z Dolní Čermné    

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Gabriela Macana, celý rod 

a duše v očistci 

NEDĚLE 

1. 5. 

3. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování za 50 let 

života s prosbou o Boží ochranu 

Petrovice – na poděkování za Boží 

požehnání a za ochranu pro celou rodinu 

Mariánská Hora – za naši farnost s prosbou 

o dary Ducha svatého pro vzájemné 

jednání mezi sebou 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Večerní chvály – v SO po večerní mši svaté  

a v neděli 1. května na MH po mši svaté  

Srdečně zvu 😉! 

 

Od pondělí 25. dubna do pátku 29. dubna  

v případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí mě zastupuje  

P. Josef Roušar z Letohradu, tel.: 737 747 204. 
 

Informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka 

Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, 

e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 

1. – 8. května  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

1. 5. 

3. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování za 50 let 

života s prosbou o Boží ochranu 

Petrovice – na poděkování za Boží 

požehnání a za ochranu pro celou rodinu 

Mariánská Hora – za naši farnost s prosbou 

o dary Ducha svatého pro vzájemné 

jednání mezi sebou 

PONDĚLÍ 

2. 5. 
   

ÚTERÝ 

3. 5. 

Svátek sv. Filipa 

a Jakuba, apoštolů 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Hrdličku, jeho 

rodiče, prarodiče a duše v očistci  

STŘEDA 

4. 5. 

Středa po 3. neděli 

velikonoční 
19.00 Petrovice – na dobrý úmysl 

ČTVRTEK 

5. 5. 

Čtvrtek po 3. neděli 

velikonoční 

19.00 

 

Verměřovice – za Jaroslava Němce, 

sourozence, celý rod a duše v očistci 

PÁTEK 

6.5. 

Pátek po 3. neděli 

velikonoční 
19.00 Dolní Čermná – za spolužačku a za bloudící  

SOBOTA 

7. 5. 
 

18.00

!!! 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Jaroslava Sršně a celý rod   

NEDĚLE 

8. 5. 

4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Pouť 

v Petrovicích 

8.00 

 

10.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Kroulíka, 

manželku Matyldu a dceru Marii 

Petrovice – za Vlastimila Nováka a rodiče 

z obojí strany 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Večerní chvály – v ÚT, ST, ČT, 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                   24. dubna 2022 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 

Dnes naposled ponesou děti při obětním průvodu postničky – 

do kterých děti i dospělí po celý půst tím, že si něco odřekli, přispívali 

na naše tři projekty: Adopci na dálku naší adoptované indické dívky 

Cinthye, Hospic v Červeném Kostelci a na Míšu z Turecka, který 

prodělal dětskou mozkovou obrnu a má fyzické i mentální postižení. 

Končí také možnost přispívat do označených kasiček v našich kostelech. 

Děkujeme za Vaši ochotu se dělit a za Vaši štědrost. 

Pouť v Dolní Čermné 

Neděle 24. 4. 2022 

  8.00 – mše svatá 

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

chrámového sboru 

Dá-li Pán, tak bychom letos rádi opravili střechu našeho 

farního kostela v Dolní Čermné – směrem k Orlovně (1/3 

střechy).  

Sbírka obou poutních mší 24. 4. v 8 a v 10h bude proto 

na tento účel. Děkujeme;)! + 

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. 

Vyhodnocení postní cestičky 

Voda života – studna dobra – cesta k prameni 

Přestože hladina viditelně nesahá až po okraj studny, úkol se podařilo splnit. 

Je tu totiž náš milující dobrý Bůh a vzkříšený Kristus, který naši snahu podpoří 

a naše dobro zvětší. A protože Boží dobro nelze zastavit, tak i přes kameny 

studny vytéká živý pramen dobra, stejně jako z Kristova probodeného srdce 

vytryskla krev a voda, jež smývá naše hříchy a umožňuje život.  

Přejeme vám krásnou dobu velikonoční. 

Organizační tým postní cestičky 

 



Pohřeb paní Marie Čadové z Verměřovic 

V sobotu 23. 4. lehce po poledni odešla za Pánem naše sestra Marie Čadová 

z Verměřovic. Zádušní mše svatá se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. od 15.00 hodin 

ve verměřovickém kostele. Po mši svaté bude její tělo uloženo na místním 

hřbitově. Mši svatou bude sloužit P. Karel Moravec z Hory Matky Boží u Králík.  

První neděle v měsíci (1. 5.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si při dopoledních mších 

svatých na bohoslužbu slova vezme děti Anička Motlová, která 

pro ně připraví katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více vjemů 

a informací. 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně  

Jelikož je před prvním pátkem a všechny mše svaté jsou večer, 

tak Vás srdečně zvu na florbal již v pondělí 2. května od 18 hodin do Orlovny 

v DČ. Obuv na přezutí s sebou, kdo má, tak florbalovou hokejku (jsou také 

k zapůjčení) a cca 20–30 Kč na příspěvek na topení a příp. na pronájem.  

Vítán je opravdu každý!!! 😉  Mohu Vás přivézt, odvézt apod. 

 

 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 4. května 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:  

• ve středu 4. května od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 5. května od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 6. května ve 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. 

  



Lidový ples ve Verměřovicích v sobotu 7. května 

Po dlouhé době je možno si zatancovat od 20.00 v KD ve Verměřovicích 

a zároveň se potkat na společenské události.  

Na žádost místních bude mše svatá v tureckém kostele již od 18.00!!!  

Den Bible  

V neděli 8. 5. jsme zváni do Orlovny na Den Bible, který bude celý den 

od cca 9 hodin a skončí v 18 hodin divadelní hrou od našeho 

ministranta Matěje Mareše. Je nádherné, jak rozmanité možnosti 

v naší farnosti máme😉! Děkujme za ně, podporujme je, využívejme je a děkujme 

všem, kdo se na nich podílejí!!! Je to jejich oběť, čas, energie, úsilí, námaha, apod. 

Sbírka 8. 5. na kněžský seminář 

V neděli 8. 5., kdy je 4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře – je světový 

den modliteb za povolání. Zároveň bude sbírka na kněžský seminář a formaci 

bohoslovců.  

Děkujeme za Vaše modlitby za nová kněžská povolání a za Váš příspěvek. 

Pro naši diecézi bude letos svěcený 7. května Pavel Jelínek. 

Prosím, modleme se za nová povolání ke kněžství – ve všech šesti ročnících 

semináře je za naši diecézi jen pouhopouhých 7 bohoslovců.   

Možnost objednat si knížky 

V Dolní Čermné je možné se podívat na 12 knížek, které prosím neodnášejte, 

ale nechte je v kostele. Pokud si tyto knížky chcete s 10% slevou  objednat, 

zapište prosím svoji objednávku na připravené archy. 

V Petrovicích a v Turecku jsou jen archy na zapsání, příp. někdy také knížky 

přivezu. 

Úmysly mší svatých – intence 

Připomínám, že si můžete dávat sloužit mše svaté na své úmysly. 

Zde v DČ jsou volné úmysly na mše svaté v týdnu od pondělí 16. 5. a dále. 

Na Mariánské Hoře, ač jsou tam mše svaté jenom jednou za měsíc, jsou zatím 

všechny intence volné. 

Ano, jsi to ty 

Srdečně zveme k pásmu duchovní poezie od známé moderátorky TV NOE 

Kateřiny Rýznarové z Dolní Dobrouče v neděli 15. května od 18 hodin v kostele 

v Dolní Čermné. Pásmo vybízí k zastavení a rozjímání nad texty, které jsou 

osobním vyznáním básníků a odrazem jejich hluboké víry. Více informací 

na plakátku, na webu, na IKF apod.  

 



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

Prosíme Vás, zastavte se přede mší svatou v sakristii,  

abychom věděli, že čtení jsou zajištěna. 

Pokud dopředu víte, že číst nebudete, sdělte to,  

aby se připravil číst někdo jiný, nebo požádejte někoho Vy. 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Ne 

8. 5. 

8.00 p. Filáček 332 Motlovi 11 Marešovi 264 HČ 

10.00 Pouť v Petrovicích 

Ne 

15. 5. 

7.30 Hejlovi 232 Zpěvákovi 195 Bednářovi 92 

9.00 Karasovi 242 Marešovi 409 Müllerovi 177 

Ne 

22. 5. 

7.30 Kunertovi 458 Bláhovi 457 Pecháčkovi 53 

9.00 Kotovi 267 Jansovi 7 Židkovi 65 

 

 
 

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/

