
POŘAD BOHOSLUŽEB 

27. listopadu – 4. prosince  

 2022 

 

 

 

 

  

 

 

NEDĚLE 

27. 11. 

1. neděle  

adventní 

8.00 

!!! 

 

 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Marii 

Pecháčkovy, dceru Bohuslavu a syna Jiřího 

Slouží P. Karel Moravec 

z Hory Matky Boží u Králík 

PONDĚLÍ 

28. 11. 

Pondělí po 1. neděli 

adventní 
 Redakční rada Poutníka na faře 

ÚTERÝ 

29. 11. 

Úterý po 1. neděli 

adventní 
  

STŘEDA 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 
 Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENO 

ČTVRTEK 

1. 12. 

Čtvrtek po 1. neděli 

adventní 
 Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENO 

PÁTEK 

2. 12. 

Sv. Františka 

Xaverského, pouť 

v Petrovicích 

První pátek v měsíci 

18.00

!!! 

Petrovice – za rodiny a manželství 

procházející krizí a za duše v očistci 

SOBOTA 

3. 12. 

Sobota po 1. neděli 

adventní 

6:45 

 

 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farní rodinu 

a všechny obyvatele našich obcí, zvlášť 

za ty, kteří prožívají nějaké těžkosti 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Aleše Mikulu, tatínka 

a babičku Ludmilu Duškovou   

NEDĚLE 

4. 12. 

2. neděle  

adventní 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – na poděkování za dar 80 let 

života s prosbou o další ochranu 

Petrovice – za Rudolfa Vondru a celý rod 

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Večerní chvály – 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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

4. – 11. prosince  

 2022 

 
  

 

 

NEDĚLE 

4. 12. 

2. neděle  

adventní 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – na poděkování za dar 80 let 

života s prosbou o další ochranu 

Petrovice – za Rudolfa Vondru a celý rod 

PONDĚLÍ 

5. 12. 

Pondělí po 2. neděli 

adventní 
  

ÚTERÝ 

6. 12. 
Sv. Mikuláše, biskupa   

STŘEDA 

7. 12. 

Sv. Ambrože, biskupa 

a učitele církve 

10.00 

!!! 

Dolní Čermná – na poděkování za dar života 

a požehnání pro celou rodinu 

ČTVRTEK 

8. 12. 

Slavnost  

Panny Marie počaté 

bez poskvrny 

prvotního hříchu 

18.00 

!!! 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování za dar 60 let 

života s prosbou o Boží požehnání 

pro celou rodinu      

Doporučený svátek 

PÁTEK 

9. 12. 

Pátek po 2. neděli 

adventní 

Adventní duchovní 

obnova  

19.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za Jana Betlacha, sestru, 

rodiče a živé a zemřelé příbuzné  

– za naši farnost a za dobré prožití 

duchovní obnovy 

SOBOTA 

10. 12. 

Adventní  

duchovní obnova   

 

 

 

8.00 

 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Elišku Cejnarovou, 

rodiče a sourozence 

– za živé a zemřelé členy živého růžence 

Petrovice – s nedělní platností   

– za rodiny Moravcovy a Krátkých 

NEDĚLE 

11. 12. 

3. neděle  

adventní 

8.30 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče 

a bratry 

Verměřovice – na poděkování za dar života 

a víry a za rodinu Macanovu, 

celý rod a duše v očistci 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

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

▪ Modlitba se čtením – ve ST po 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         27. listopadu a 4. prosince 2022  

1. a 2. neděle adventní  

Advent – žehnání adventních věnců 

Dnešní nedělí 27. 11. začíná Advent. Je to doba duchovní přípravy na Vánoce, 

času rozjímání a radostného očekávání příchodu našeho Spasitele. 

Při mších svatých proběhne žehnání adventních věnců.  

Děkuji všem, kdo se podíleli na tvorbě adventních věnců  

v našich kostelech i doma      ! 

Začíná nový liturgický rok, cyklus A nedělního mešního lekcionáře.  

Evangelia se budou číst především z Matoušova evangelia. 

Adventní aktivita 

Milé děti Boží! /Nebrat podle věku prosím!/ 

Aby nám čekání na Krále radostně ubíhalo, zveme vás k plnění úkolů 

a společnému dotváření obrazu. 

Začneme o první neděli adventní tím, že každý z nás dostane úkol, po jehož 

splnění připevní na základ obrazu ovečku.  

Možnost dotvářet obraz bude celý adventní čas i tím, že se pokusíme druhé 

obdarovat úsměvem, radostí, veselostí – a za tuto aktivitu přidáme 

hvězdu, čímž rozzáříme oblohu nad ovečkami. 

Jako třetí a poslední úkol se nám zdálo dobré připomenout si tři „P“ – tedy 

nabídnout POMOC, umět POPROSIT a nezapomenout PODĚKOVAT. 

V případě, že některé nebo všechny tři „P“ uskutečníme, můžeme přidat 

anděla ke společnému dílu. 

Smysl a výsledek aktivity je připravit prostor pro přijetí Krále králů do 

našeho srdce, do našeho domova, do naší farnosti… 

Základ obrazu i vše potřebné bude připraveno v prostoru zadního vchodu 

do kostela v Dolní Čermné.  

…a když budeme hodní       dostaneme v den poslední dárek, takže hurá do 

Adventu!!! 

Sbírka minulého víkend 19. a 20. 11. – na pojištění kostelů a dalších 

církevních budov 

Do této celodiecézní sbírky jste přispěli částkou 11.700 Kč. Děkujeme. 

Sbírka na elektřinu ve farnosti 

První víkend v prosinci (3. a 4. 12.) bude opět sbírka na elektřinu ve farnosti.  

Pán Vám štědře oplať! Děkuju Vám, že hlavní energií a smyslem této farnosti 

jste Vy     !!! 

 



Zpovídání před prvním pátkem a před Vánocemi 

• V úterý 29. listopadu od 17.30 hodin bude v kostele v Dolní 

Čermné ve zpovědní místnosti k dispozici P. Pavel Pokorný 

z Jablonného 

• Ve čtvrtek 1. prosince od 16.00 hodin bude v kostele v Dolní 

Čermné ve zpovědnici k dispozici P. Pavel Mistr z Dolní Dobrouče  

Oba termíny bez zapisování do rezervačního systému a doufáme, že někdo přijde😉, 

proto nepíšeme jak dlouho se bude zpovídat, protože nevíme, jaký bude zájem.  

Já doufám, že od pátku 2. prosince budu moct fungovat a budu k dispozici 

• v pátek 2. prosince od 15.30 hodin v Petrovicích. 

Na svátost smíření u mě se prosím zapisujte do rezervačního systému. 

V případě potřeby budou časy ještě upraveny. 

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. 

 

Svátost smíření můžete přijmout také: 

• přede mší svatou ve všední den. Díky rezervačnímu systému mohu 

naplánovat i více času před začátkem mše na zpovídání. Případně mi dejte 

vědět, pokud je již plno. K dispozici jsem i po mších po večerních chválách apod.  

• Při adventní duchovní obnově bude k dispozici o. Petr Beneš 9. a 10. 12. 

• 4. neděli adventní 18. 12. – budou 3 zpovědní místa v kostele. Na všech 

3 místech se bude zpovídat 2 hod. s rezervací a poté od 18:30 bez rezervace.  

• Dále je ochoten v posledním týdnu před Vánocemi opět přijet pomoci se 

svátostí smíření generální vikář Mons. Jan Paseka v pondělí 19. 12. od 16 do 

19 hodin na faře. Ve středu 21. 12. bude ve zpovědnici v kostele 16–17 hodin 

P. Pavel Mistr a ve čtvrtek 22. prosince od 13 hodin P. Karel Dvořák 

z Letohradu. 

Myslím tedy, že možností je opravdu spousta. 

Pěkně prožijte tuto uzdravující svátost, svátost lásky😉! 

A zde na odlehčení😉:  

 

 



Změna v pořadu bohoslužeb 

Protože v sobotu 3. 12. slavíme památku sv. Františka Xaverského, 

patrona kostela v Petrovicích, bude (budu-li zdráv) mše svatá 

a zpovídání před prvním pátkem v Petrovicích v pátek 2. 12.  

Mše svatá ve středu 30. 11. a ve čtvrtek 1. 12. z důvodu nemoci 

duchovního správce nebude. Děkuji za pochopení a za modlitby!!! 

Spolčo 

Mladí jsou srdečně zváni na spolčo na faru v pátek 2. 12. od 20 hodin. Mohu 

pomoci přivézt, odvézt. 

Rorátní mše svatá 

V sobotu 3.12. bude, dá-li mi Pán zdraví, od 6.45 rorátní mše při svíčkách pro 

všechny😉, ale zaměřená na děti, a pak snídaně a program pro děti na faře. 

Těšíme se😉!  

Kdo máte ovečku, nezapomeňte ji vzbudit a přitáhnout, i když se jí 

takto ráno nebude chtít😉 – a pozor ať nechytne od svíčky😉!!!  

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

V neděli 4. 12. při dopoledních mších svatých si opět na bohoslužbu 

slova vezme děti Anička Motlová, která pro ně připraví katechezi, 

aby více pochopily Boží slovo.  

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉! 

Srdečně Vás zvu do Orlovny v Dolní Čermné na florbal 

MIMOŘÁDNĚ VE STŘEDU 7. PROSINCE OD 18 HODIN a další týden již 

tradičně ve čtvrtek (15. prosince) od 18 hodin. 

S sebou prosím finanční příspěvek na využití sálu (cca 20 Kč, v případě že 

budeme topit cca 50 Kč), obuv na přezutí a kdo má, tak florbalovou hokejku, 

jinak jsou k zapůjčení. Těším se na společně prožitý čas😉! (Mohu odvézt, 

přivézt. Nebojte se ozvat😉.) 

 

 

  

 

 

 

 

Verměřovice – žehnání  

nových lavic a sedes 13. 11.  



Adventní duchovní obnova s P. Petrem Benešem z Brna-Židenic  

V pátek 9. prosince a především v sobotu 10. prosince dopoledne bude v naší 

farnosti probíhat adventní duchovní obnova.  

Pátek 9. prosince 

od 18.00 příležitost ke svátosti smíření – P. Petr Beneš – rezervační systém   

19.00 mše svatá, po ní večerní chvály 

Sobota 10. prosince 

8.00  mše svatá v kostele a po ní od cca 9.00 hodin dvě přednášky v Orlovně. 

Mezi přednáškami možnost sv. smíření či rozhovoru s o. Petrem. 

Současně bude pro děti připraven na faře program s Aničkou Motlovou. 

Děti, vy se máte     ! Těšte se     ! 

cca 11.00–12.00 adorace v kostele – možnost svátosti smíření či rozhovoru 

ve zpovědní místnosti 

12.00 modlitba Anděl Páně a svátostné požehnání, zakončení duchovní obnovy 

Společný oběd v Orlovně pro přihlášené!!! 

Přednášky budou v Orlovně, tedy v teple!        

Srdečně zveme     !!! 

 

Oběd – adventní duchovní obnova 

Děkujeme těm, kdo jste se zapsali. Je nás 39, takže dobrá zpráva, oběd bude      !  

Předpokládaná cena do 130 Kč i s polévkou. (Bude-li nás více, bude cena nižší). 

Pokud ještě někdo máte o oběd zájem, prosím, zapište se NEJLÉPE IHNED 

v kostelech na připravené archy, nejpozději do neděle 4. prosince.  

Děkujeme za pomoc při organizaci. 

 

Živý růženec 

Živý růženec tvoří lidé, kteří se zavázali k denní modlitbě jednoho desátku 

růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina 

v souhrnu pomodlila za den celý růženec. Je nádherné, že v naší farnosti se 

takto propojujeme k modlitbě všech 4 růženců a zapojeno je víc jak 

70 farníků     !!! Bohu díky     !!! Je to dar vzájemného propojení.  

Nyní jsou dva desátky volné.  Kdyby měl někdo zájem, domluvte se prosím 

s paní Marií Severinovou (tel. 604 305 603), manželkou Františka Severina, 

nebo to řeknete mně, a já jí to s radostí předám. Díky, Pán Vám žehnej     !! 

 



Adventní brožurka  

V našich kostelech si tuto specialitu naší diecéze můžete zakoupit za 34 Kč. 

Letos vznikla ve spolupráci s diecézní charitou. V brožurce tedy najdete 

i příspěvek Ing. Marie Malé, ředitelky Oblastní charity Ústí nad Orlicí. 

Farní knihovna  

Připomínám, že máme na faře farní knihovnu – a Anička Motlová 

je ochotná vám knížky půjčit, kdykoli se ozvete.  

Tato naše knihovna je pravidelně otevřena každý 1. a 

3. pátek v měsíci od 16 do 17 hodin.  

Tj. bude otevřeno v pátek 2. a 16. prosince. 

 

Varhany v Dolní Čermné  

Oprava ventilátoru vyjde na 12.000 Kč, odhlučnění na 2.000 Kč. Celkem tedy 

oprava vyjde na 14.000 Kč – bude vybíráno o Vánocích. Předem děkujeme     ! 

Poděkování – Rytíři Krále 

O vigilii slavnosti Ježíše Krista Krále ukončili svoji hlavní etapu naši ministranti 

– Rytíři Krále, aby se poklonili Tomu, Kterému slouží u oltáře.  

Děkuji Pavlovi a Martě Okrouhlickým za jejich čas, energii, kreativitu, nápady 

a ochotu. Jménem celé farnosti děkujeme za tuto jejich službu pro naše menší 

ministranty     ! Pán Vám viditelně odplať! + 

Navýšení pachtovného za lesní pozemky 

Dobrá zpráva přišla z Diecézních lesů, že od 1. 1. 2022 je pachtovné navýšeno 

o 1.000 Kč na hektar = 3.200 Kč za hektar našich farních lesů. Bohu díky 

za každou finanční pomoc, abychom jako farnost mohli existovat. 

Zápis z poslední ERF 

Najdete v IKF, na webu a na nástěnce v kostele vzadu v Dolní Čermné. Je tam 

i několik kusů vytištěných navíc pro zájemce, příp. dotiskneme. Ze zápisu čiší, 

že snad se opravdu snažíme a makáme, co nám síly stačí     !!! Prosíme o modlitby 

a pomoc, aby se vše podařilo a abychom dobře rozpoznávali co dělat a v jaký čas.  

Farní kalendář  

Využijte jedinečné možnosti koupit si náš farní kalendář.  

Kalendář obsahuje i odkazy na liturgická čtení na každý den, 

liturgické barvy apod. A jsou v něm uvedeny také naše poutě 

a posvícení😉! 

Náklady na tisk jednoho kusu byly 77 Kč. Vyšším příspěvkem podpoříte činnost 

naší farnosti. Děkujeme. 

 



Poděkovaní za úklid sněhu  

Děkujeme všem, kdo se během zimního období starají o úklid sněhu 

kolem našich kostelů. Rozpis služeb v Dolní Čermné je rozeslán 

na vaše e-maily a vzadu v kostele na nástěnce.  

IKF  

Máte-li zájem dostávat informace z naší farnosti e-mailem, můžete se přihlásit 

k odebírání IKF – Informačního Kanálu Farnosti.  

Přihlaste se na: dolnocermenska@farnost.eu 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 20. 11. 8.30 Kunertovi 458 Bláhovi 457 Severinovi 342 

Ne 27. 11. 8.30 Židkovi 65 p. Krátký 73 Vašíčkovi 349 

Ne 4. 12. 8.30 p. Kunertová 300  Macháčkovi 55  Müllerovi 177 

Čt 8. 12. 18.00 Vávrovi 264 Menclovi 193 Šebrlovi 415 

Ne 11. 12. 8.30 Klekarovi 292 Karasovi 242 Svobodovi 252 

Ne 18. 12. 8.30 Hejlovi 232 Zpěvákovi 195 Jurenkovi 160 

So 24. 12. 
16.00 Mše sv. pro děti 

24.00 Svobodovi 377  Adamcovi 18  Dvořákovi 406 

Ne 25. 12. 10.30 Málkovi 180  Šebrlovi 415  Vágnerovi 102 

 

 

 

 

 

Ať v tomto adventním čase  

roste naše touha po setkání s Božím 

Synem, s Ježíšem, a poznáváme Boží 

spásu konkrétně i v našich životech! 

Srdečně Vám žehnám  

Váš otec Jan 😉 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Web: dolnocermenska.farnost.eu, farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz 

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300 Děkujeme za Vaše příspěvky.  

mailto:dolnocermenska@farnost.eu
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/

