
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 

15.00 

 

19.00 

Dolní Čermná – zádušní mše svatá za paní 

Jaroslavu Ježkovou 

Petrovice – na dobrý úmysl 

ČTVRTEK 

5. 5. 

Čtvrtek po 3. neděli 

velikonoční 

15.00 

 

Verměřovice – zádušní mše svatá za pana 

Jana Duška 

PÁTEK 

6. 5. 

Pátek po 3. neděli 

velikonoční 

19.00 

 

Dolní Čermná – za spolužačku a za bloudící 

Hudebně doprovází mládež 

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 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                    1. května 2022   

3. neděle velikonoční  

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. 

Májové pobožnosti v tomto týdnu 

• v neděli 1. května po mši svaté na Mariánské Hoře 

• ve středu 4. května po mši svaté v Petrovicích 

• a v pátek 6. května po mši svaté v Dolní Čermné 

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 17.00 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 5. května od 18.00 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. 

  



Zádušní mše svaté v tomto týdnu 

• Ve středu v Dolní Čermné podekujeme za život paní Jaroslavy Ježkové 

(72 let). Hlavní celebrant bude P. Pavel Seidl, koncelebrant P. Antonín Ježek 

a P. Jan Lukeš. (Zpovídání v Petrovicích až od 17 hodin.) 

• Ve čtvrtek se ve Verměřovicích rozloučíme při mši svaté s panem Janem 

Duškem (97 let). (Zpovídání pak od 18 hodin a večerní mše svatá již 

nebude.) 

Děkuji za modlitby a za účast.  

Společenství mládeže na faře 

V pátek 6. května po mši svaté srdečně zveme všechny mladé od 14 let na faru 

na spolčo mládeže.  

Děkujeme, že nás předtím mládež doprovodí na mši svaté od 19 hodin v kostele.  

Další setkání biřmovanců – POZOR ZMĚNA 

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  Na žádost biřmovanců 

se sejdeme už tuto sobotu 7. května už v 8 hodin na faře.  

Generálka divadelní hry 

Generální zkouška divadelní hry proběhne v sobotu 7. 5. od 9.30 v Orlovně.   

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. 

Týden modliteb za duchovní povolání 

Prosme nejen tento týden v našich modlitbách za nová duchovní povolání.  

Přečteno slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého Pastýře a 

zasláno na IKF a na nástěnkách a na webu a také na tomto zmíněném modlitby 

a také vytištěny brožury k rozebrání. 

 



Sbírka 7. a 8. 5. na kněžský seminář 

V sobotu 7. 5. a v neděli 8. 5., kdy je 4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého 

Pastýře – je světový den modliteb za duchovní 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 6 bohoslovců a jeden bohoslovec 

ze Slovenska, který je zatím v naší diecézi na praxi a dá-li Pán bude časem 

vysvěcený.   

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. 

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.  

Pohřeb – zajištění pohřbu 

Při zajišťování pohřbu se prosím nejdříve se ozvěte mně, abychom 

domluvili termín. Stává se, že mi volají z pohřební služby jako první. 

To je samozřejmě možné, když se mi nedovoláte. 

Pokud chcete zazvonit k poctě, vzpomínce, k modlitbě za zemřelého, zemřelou, 

ozvěte se místním kostelníkům: Dolní Čermná – Stanislav Moravec (tel. 732 

467 535); Verměřovice – Jan Moravec st. (tel. 773 566 433); Petrovice – Josef 

Vondra (tel. 737 411 346). 

Při mši svaté/při obřadu můžete zvolit jako doprovod chrámový sbor, rytmický 

doprovod apod., dle Vašeho přání a domluvy s knězem. 

S knězem můžete také domluvit a přemýšlet, jestli chcete, aby dechová hudba 

hrála přede mší/obřadem a pak po obřadu na cestu, na hřbitově, u auta. 

 

 

  



 

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 ideálně požádejte někoho Vy. 

 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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/

