
POŘAD BOHOSLUŽEB 

30. října – 6. listopadu  

 2022 

 

 

  

 

 

NEDĚLE 

30. 10. 

31. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – na poděkování za dar života 

s prosbou o Boží požehnání 

do dalších let    

Verměřovice – za Ludmilu, Václava             

a Gabriela Macanovy a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

31. 10. 

Pondělí 31. týdne 

v mezidobí  

18.00 

 

Petrovice – za Alenu a Miroslava Špačkovy 

a celý jejich rod 

ÚTERÝ 

1. 11. 

Slavnost 

Všech svatých  

doporučený svátek 

16.30 

18.00 

 

Verměřovice – za Patera Václava Knittla 

Dolní Čermná – za Ludmilu Pokornou a živé 

a zemřelé příbuzné 

STŘEDA 

2. 11. 

Vzpomínka 

na všechny 

věrné zemřelé 

16.30 

 

18.00 

 

Petrovice – za Josefa Majvalda, manželku 

a oboje rodiče 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé farníky 

a za celou naši farnost 

ČTVRTEK 

3. 11. 

Čtvrtek 31. týdne 

v mezidobí  

18.00 

 

Verměřovice – na poděkování za 85 let 

života a celou rodinu 

PÁTEK 

4. 11. 

Sv. Karel Boromejský, 

biskup 

První pátek v měsíci  

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Němcovy a Macanovy a za duše v očistci 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

5. 11. 

POZOR změna místa 

konání mše svaté 

– z důvodu instalace 

nových lavic 

ve Verměřovicích.  

18.00 

 

 

PETROVICE – s nedělní platností   

– za neznámého pána a všechny, 

kdo pracují v rozvojových zemích  

NEDĚLE 

6. 11. 

32. neděle 
v mezidobí 

DOLNÍ ČERMNÁ 

– POSVÍCENÍ 

 

8.00 

 

10.00 

 

Dolní Čermná – za Marii Křivohlávkovou 

a manžela Františka  

Dolní Čermná – za živé a zemřelé kněze, 

kteří slouží a sloužili v naší farnosti    

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – v PO, v ÚT, ve ČT, v PÁ a v SO po večerní mši svaté 
 

 

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            23. a 30. října 2022  

31. a 32. neděle v mezidobí  

Misijní koláč 

Děkuji všem, kdo předminulou neděli s touto akcí jakkoliv pomohli.  

Děkuji Vám všem, kdo jste přinesli tolik dobrot – až se stoly prohýbaly😉.  

Děkuji také za Vaše příspěvky na provozní věci, na Orlovnu, na vytápění 

a také za Váš příspěvek na misie, který činil neuvěřitelných: 10.320 Kč. 

Misijní neděle 

22. a 23. října. Sbírka této neděle je věnována na Papežská misijní díla. 

Posvícení v Jakubovicích  

V neděli 23. října budeme slavit v Jakubovicích výročí 

posvěcení kostela sv. Antonína Paduánského.  

 

Ekonomická rada farnosti 

Se sejde v úterý 25. října od 18 hodin na faře. Prosíme o modlitbu, aby Pán 

odplatil všem, kdo slouží v naší farnosti, a také o dary Ducha svatého 

pro správné rozhodování a jednání. Děkujeme😉! 

Říjen – měsíc růžence 

Modleme se v tomto měsíci více růženec a objevme znovu krásu této prosté 

a hluboké modlitby. Je také příležitost modlit se růženec přede mší svatou. 

Srdečně Vás také zvu ke společné modlitbě růžence rozjímavým 

způsobem – po mši svaté ve středu 26. října. 

Rytíři Krále 

Od čtvrtka 27. do soboty 29. října se uskuteční výjezdní akce Rytířů Krále. 

Děkuji Okrouhlickým za jejich nasazení a děkujme Pánu, že zde máme tolik 

ministrantů. Modleme se prosím za ně! Děkuji😉. 

Generální úklid farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné 

se uskuteční v sobotu 29. října od 13.30 hod. 

Vítáni jsou ženy i muži všech věkových kategorií. A co nás čeká?  

• omývání lavic, vysávání sedáků, mytí vchodových dveří 

• ometení/vysátí pavučin za obrazy a v koutech 

• čištění svícnů, stažení velkého lustru, omývání sklíček 

• stírání podlahy, vysání koberců, vytření kruchty a schodiště 

• káva, buchty a podobné odměny 



Změna času    

V noci z 29. na 30. října nastane standardní 

(zimní) čas – hodiny se posunou ze 3.00 na 2.00. 

Budeme spát o hodinu déle        Tak se snad 

sejdeme ve správný čas na správném místě      !? 
 

Se změnou času se mění i časy večerních mší svatých v naší farnosti.  

V Dolní Čermné, v Petrovicích a ve Verměřovicích budou mše o hodinu dříve, tedy 

v 18 hodin. Pouze v pátek v Dolní Čermné bude i nadále mše od 19 hodin, jak 

zde bývalo zvykem. 

Modlitby za zemřelé na našich hřbitovech 

V listopadu se více modlíme za naše zemřelé.  

Zveme Vás také ke společné modlitbě, která proběhne: 

• ve Verměřovicích 1. 11. v 16.10 hod.  

• v Petrovicích 2. 11. v 16.15 hod. 

• v Dolní Čermné 2. 11. po večerní mši svaté, tedy v cca 18.45 hod. 

Na konci modlitby budu procházet hřbitov a žehnat hroby svěcenou vodou. 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve čtvrtek 3. listopadu od 17 do 18 hodin bude v kostele v Dolní 

Čermné v nové zpovědní místnosti zpovídat P. Pavel Pokorný 

z Jablonného nad Orlicí – bez zapisování do rezervačního systému.  

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• V pondělí 31. října od 15.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 3. listopadu od 16.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 4. listopadu 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. 

Společenství mládeže 

V pátek 4. listopadu se po mši svaté uskuteční další společenství mládeže.  

Přijďte se radovat a poznávat vzácný dar víry se svými vrstevníky😉! 

Mohu Vás přivézt, odvézt, nebojte se ozvat a využít této mé služby pro Vás😉. 



Farní knihovna  

Připomínám, že máme na faře Farní knihovnu – a Anička Motlová je ochotná 

vám knížky půjčit, kdykoli se ozvete.  

Nově pro Vás na faře bude tato naše knihovna otevřena i pravidelně a to každý 

1. a 3. pátek v měsíci od 16 do 17 hodin. Tedy již tento pátek 4. 11. od 16 hodin. 

Knihy Vám s úsměvem půjčí Anička Motlová, která minulý týden každou knížku 

vzala do rukou, pomazlila se s ní, setřela z ní prach a když si ji budete půjčovat, 

tak z ní setře možná i svou slzu😉 a bude doufat v její navrácení😉.  

Odpustky pro duše v očistci 

• Co to odpustky jsou? Jak jimi lze pomoci zemřelým? Jak lze odpustky získat? 

O odpustcích pojednává Katechismus katolické církve v článcích 

1471–1479 a 1498. V článku 1471 se píše, že nauka a praxe 

odpustků je v církvi úzce spojena s účinky svátosti pokání (zpovědi). 

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za 

hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený 

věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice 

vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista 

a svatých. Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo 

úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny 

živým nebo zesnulým. Článek 1479 potom hovoří o přivlastnění odpustků duším 

v očistci: Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství 

svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby 

byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.    

Podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při 

návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 

pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření před nebo 

po v okruhu 14 dnů, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je 

podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých 

podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 

v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu 

za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

První neděle v měsíci (6. 11.) – 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. 

 



Sbírka na elektřinu ve farním kostele 

Se uskuteční o posvícení, na první neděli v měsíci, 6. listopadu při obou mších 

svatých. Děkujeme za Vaši ochotu i takto pomoci. 

Evangelium na každý den 

Přivezl jsem v pátek pět kusů, letos s myšlenkami P. Karla Moravce a hned po mši 

svaté se čtyři prodaly😉. Cena je 129 Kč. Když budete chtít seženu i autogram, 

ale to bude za 200 Kč😉. Kdo máte zájem, napište se do tabulky a objednáme 

další kusy.  

Nové fotky na webu 

V naší fotogalerii nově naleznete: 

• Rozjímavý růženec – do boje s růžencem (12. 10. 2022) 

• Misijní koláč (9. 10. 2022) 
 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 23. 10. 
8.30 Macháčkovi ml. 60 Svobodovi 377 Macháčkovi 180 HČ 

10.30 Posvícení v Jakubovicích 

Ne 30. 10. 8.30 Motlovi 11 Pecháčkovi 330 Marešovi 408 

Út 1. 11. 18.00 Marešovi 264 HČ Málkovi 180 Faltusovi 356 

St 2. 11. 18.00 Magdaléna Motlová 11   Menclovi 193 

Ne 6. 11. 
Posvícení 

v Dolní 

Čermné 

8.00 pí. Havlíčková 341 p. Filáček 332 Němečkovi 170 

10.00 Maříkovi Kunčice Kotovi 267 Kyšperkovi 381 

Ne 13. 11. 8.30 Macháčkovi 411 Marešovi 409 Macháčkovi st. 60 

 

 

 

 

 

S přáním ať se všichni setkáme v nebi 

a ať nám je dobře už teď na této zemi, 

Vám na naší společné životní cestě  

srdečně žehná 
  

Váš otec Jan        + 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/

