
POŘAD BOHOSLUŽEB 

8. – 15. května  

 2022 

  
 

 

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 

PONDĚLÍ 

9. 5. 

Pondělí po 4. neděli 

velikonoční 
 Setkání poutníků do Říma 

ÚTERÝ 

10. 5. 

Úterý po 4. neděli 

velikonoční 
 Ekonomická rada farnosti 

STŘEDA 

11. 5. 

Středa po 4. neděli 

velikonoční 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

za 20 let manželství 

ČTVRTEK 

12. 5. 

Čtvrtek po 4. neděli 

velikonoční 

10.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

za zdraví, s prosbou o správné rozhodování 

a potřebné dary Ducha svatého pro lékaře 

PÁTEK 

13. 5. 

Pátek po 4. neděli 

velikonoční 

Panny Marie Fatimské 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Růženu 

Maříkovy 

SOBOTA 

14. 5. 
 

13.00 

 

 

19.00 

 

 

Mariánská Hora – svatební obřad se svatým 

přijímáním – Vojtěch Macháček 

a Barbora Bartlová 

Petrovice – s nedělní platností   

– za manžele Karla a Anežku Hubálkovy 

a jejich rodiče 

NEDĚLE 

15. 5. 

5. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele našich obcí     

Dolní Čermná – za novomanžele Noru 

a Vojtu Vlčkovy 

Verměřovice – za Marii a Matyldu Markovy, 

rodiče, sourozence a duše v očistci 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – po nedělní mši svaté 15. 5. v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST a v SO po večerní mši svaté   

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 

Srdečně zvu 😉! 



POŘAD BOHOSLUŽEB 

15. – 22. května  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

15. 5. 

5. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele našich obcí     

Dolní Čermná – za novomanžele Noru 

a Vojtu Vlčkovy 

Verměřovice – za Marii a Matyldu Markovy, 

rodiče, sourozence a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

16. 5. 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, 

kněze a mučedníka, 

hlavního patrona 

Čech 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Němečkovu, 

Langrovu a Šebrlovu 

ÚTERÝ 

17. 5. 

Úterý po 5. neděli 

velikonoční 
 Pastorační rada farnosti 

STŘEDA 

18. 5. 

Středa po 5. neděli 

velikonoční 
  

ČTVRTEK 

19. 5. 

Čtvrtek po 5. neděli 

velikonoční 

10.00 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

dobrodince farnosti 

PÁTEK 

20. 5. 

Pátek po 5. neděli 

velikonoční 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za rodinu Junkovu, 

Moravcovu a Hrabáčkovu 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

21. 5. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na poděkování   

NEDĚLE 

22. 5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Augustina Vávru, 

manželku a celý rod 

Dolní Čermná – na poděkování za 25 let 

společného života  

Petrovice – za Pavla Filipa a za živé 

a zemřelé z rodiny 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v PO 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              8. a 15. května 2022   

4. a 5. neděle velikonoční 

Neděle „Dobrého Pastýře“  

Dnešní 4. neděle velikonoční je tradičně spojena s tématem dobrého 

pastýře a je dnem modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává 

za ovce svůj život.“ /Jan 10, 11/ 

Dnešní sbírka je na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 

Děkujeme za Vaši štědrost. 

Modleme se prosím za nová duchovní povolání, 

zvláště za dostatek kněží pro naše farnosti. 

Den matek 

Druhá květnová neděle je tradičně dnem, kdy slavíme Den matek.  

Milé maminky, děkuji Vám za Vaše oběti, lásku a vedení 

dětí k vztahu s Pánem Ježíšem a za Vaši víru.  

Děkujeme, že Vás tady v naší farnosti máme😉! 

Pán Vám žehnej!!! + + + 

„Mateřská láska! Ach, ta nezná hranic! Je jako fontána, 

jejíž pramen nikdy nevyschne.“   (Marguerite Gardiner) 

Den Bible  

Dnes 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. 

 

Setkání ERF a PRF 

• V úterý 10. 5. od 18 hodin proběhne na faře další jednání ekonomické rady 

farnosti.  

• Další týden v úterý 17. 5. od 18 hodin pak bude další setkání pastorační rady 

farnosti.  

Prosme o dary Ducha Svatého pro správné rozhodování! Děkuji. Na webu, 

na IKF a na nástěnce vzadu v kostele v DČ naleznete Informace z našich 

březnových jednání. 

 



Májové pobožnosti v těchto dvou týdnech 

• v pátek 13. května po mši svaté v Dolní Čermné 

• v pátek 20. května po mši svaté v Dolní Čermné 

• v sobotu 21. května po mši svaté ve Verměřovicích 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně  

Ve čtvrtek 12. a 19. května, 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 20–30 Kč na příspěvek 

na pronájem. (Podle toho kolik se nás sejde😉)  

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

Další setkání biřmovanců  

Info dostanou biřmovanci e-mailem. 

Společný oběd s panem biskupem? 

Připomínám, že biřmování bude v neděli 12. června v 10 hodin v Dolní Čermné. 

Kdo máte zájem o společný oběd v Orlovně s panem biskupem, zapište se 

prosím do tabulky, abychom věděli, kolik obědů zajistit (a zda vůbec budete mít 

o společný oběd zájem). Příspěvek za oběd pak vložíte v Orlovně do připravené 

kasičky.  

Mše svaté zaměřené na děti 

V neděli 15. května 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 15. 5. bude promluva zaměřena na děti 

a také v sobotu 14. 5. v Petrovicích. 

Komponované pásmo poezie  

V neděli 15. května v 18 hodin Vás srdečně zveme do kostela v DČ k pásmu 

duchovní poezie „ANO, JSI TO TY – OD ADVENTU K DUŠIČKÁM“ od známé moderátorky 

TV NOE Kateřiny Rýznarové z Dolní Dobrouče. 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.  

Společenství mládeže na faře 

V pátek 20. 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.  



Setkání dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření a k prvnímu 

sv. přijímání  

Setkání proběhne v sobotu 21. května na Hoře Matce Boží u Králík. 

Začínáme v 9 hodin dole v Králíkách u brány.  

Nový apoštolský nuncius 

Papež František jmenoval nového apoštolského nuncia pro ČR. Stal se jím 

arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který pochází z Nigérie a nyní působil v Irsku. 

Náš nový nuncius hovoří anglicky, italsky, francouzsky, německy a španělsky 

– a když v ČR pracoval v letech 2003–2006 jako apoštolský rada, tak prý mluvil 

i česky😉. To je dobrá zpráva😉.  

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. 

V neděli 8. 5. poslední možnost objednat si!!!  

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. 

Nové fotografie na webu 

Na našich webových stránkách jsou již fotografie 

z největších křesťanských svátků v naší farnosti. 

Děkujeme Tomášovi Bednářovi za zachycení těchto 

krásných velkých chvil a panu Zdeňkovi Krátkému 

za jejich umístění na web. 

  



Rozpis čtení v Dolní Čermné 

Děkuji, že se tolik z Vás zapojuje i v tomto do konkrétní služby v naší farnosti. 

Prosíme Vás, zastavte se přede mší svatou v sakristii,  

abychom věděli, že čtení jsou zajištěna, můžete se podívat,  

kde se text nachází v lekcionáři apod.  

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 

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 

Ne 

29. 5. 

7.30 Svobodovi 377 Marešovi 172 Vávrovi 264 

9.00 Vašíčkovi 349 Macháčkovi st. 60 Faltusovi 356 

Út 31. 5. 19.00 Dvořákovi 406 sl. Magdaléna Motlová  Málkovi 180 

Ne 

5. 6. 

9.00 Jurenkovi 160 p. Krátký 73 Vágnerovi 102 

16.00 

MH 
Macháčkovi 180 HČ Pecháčkovi MH Šebrlovi 415 

 
 

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/

