
POŘAD BOHOSLUŽEB 

1. – 8. ledna 2023  

 
 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

1. 1. 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE 

zasvěcený svátek 

8.30 

 

10.30 

 

Petrovice – za Boží požehnání a ochranu 

pro celou obec Petrovice  

Dolní Čermná – za rodiče Majtanovy, dceru 

a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

2. 1. 

Sv. Basila Velikého 

a Řehoře Naziánského, 

biskupů a učitelů církve 

  

ÚTERÝ 

3. 1. 

Nejsvětější  

Jméno Ježíš 
  

STŘEDA 

4. 1. 

Středa po oktávu 

po Narození Páně 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Jarmilu Menclovou 

a manžela  

ČTVRTEK 

5. 1. 

Čtvrtek po oktávu 

po Narození Páně 

10.00 

 

Dolní Čermná – za naši farní rodinu 

s prosbou o vedení Duchem svatým 

PÁTEK 

6. 1. 

Slavnost 

Zjevení Páně 

Doporučený svátek 

18.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

SOBOTA 

7. 1. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

8. 1. 

Svátek  

Křtu Páně 

Končí  

vánoční doba 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Jana Hampla a manželku 

Při mši svaté křtiny Julie Soběslavské 

Zpívá chrámový sbor 

Verměřovice – za Emila Moravce s prosbou 

o požehnání pro celou rodinu 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT 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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

8. – 15. ledna 2023  

 
 

 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

8. 1. 

Svátek  

Křtu Páně 

Končí  

vánoční doba 

8.30 

 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Jana Hampla a manželku 

Při mši svaté křtiny Julie Soběslavské 

Zpívá chrámový sbor 

František Kolařík: Pastýřská mše 

Verměřovice – za Emila Moravce s prosbou 

o požehnání pro celou rodinu 

SOBOTA 

14. 1. 
 

18.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Gustava Rouse, rodiče, 

sourozence a živou rodinu 

NEDĚLE 

15. 1. 

2. neděle 

v mezidobí 

8.30 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Hanku Šemberovou 

Petrovice – za Bohuslava Moravce a živou 

rodinu 

 

 

Od pondělí 9. do pátku 13. ledna  

„vánoční“ – povánoční       dovolená duchovního správce.  

V případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí mě zastupuje  

P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí, tel.: 731 598 905. 

 

Informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka  

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

e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

 



Sdělení farníkům                  1. a 8. ledna 2023 

Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Svátek Křtu Páně 
 

Poděkování 

• Děkuji Vám všem, kdo jste se účastnili vánočních bohoslužeb. 

• Děkuji Vám všem, kdo jste připravili naše kostely na vánoční svátky a kdo jste 

se podíleli na kráse liturgie. 

• Děkuji za Váš velký zájem o předvánoční svátost smíření. 

• Děkuji za Vaši účast a podporu na vánočním koncertě a moc děkuji Vám všem, 

kdo jste připravovali a uklízeli Orlovnu, pomáhali tam a jakkoliv na této akci 

podíleli😉! Muzikanti vznesli dotaz, zda existují nějaké podorlické koledy – 

nějaké naše, z našeho kraje, že by se je rádi naučili😉!!! Jestli nějaké znáte, 

dejte mi prosím vědět. Děkuji😉.  

• Děkuji Vám za Vaši štědrost, praktické dary od Vás.  

Pán Vám odplať a žehnej 😉!!! 

První neděle v měsíci (1. 1.)  

• Dnešní neděle je první v měsíci, a to 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. 

• A jako každou první neděli bude sbírka na elektřinu v naší farnosti. Děkujeme 

za Vaši pomoc!!! Za ochotu se dělit, dát ze svého…  

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI. 

31. prosince v 9.34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře Mater Ecclesiae 

ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. Pohřeb bude ve čtvrtek 5. ledna 2023 

v 9.30 hodin.  Zároveň předseda ČBK prosí, aby bylo zajištěno vyzvánění zvonů 

po celé zemi v den a hodinu papežova pohřbu. 

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉! 

Ve čtvrtek 5. ledna od 18 hodin Vás srdečně zvu do Orlovny 

v Dolní Čermné na florbal. S sebou prosím finanční příspěvek na využití sálu 

a především na topení (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😉.) 

 

 



Farní knihovna  

Naše farní knihovna je vám k dispozici každý 1. a 3. pátek v měsíci 

od 16 do 17 hodin.  

Tj. bude otevřeno v pátek 6. a 20. ledna. 

Slavnost Zjevení Páně 

Moje milá farní rodino, srdečně Vás zvu v pátek 6. 1. ke slavení 

velké vánoční slavnosti, ke slavnosti Zjevení Páně, lidově 

Tří králů. Je to církví doporučený svátek.  

Při mši svaté požehnáme vodu, kadidlo a křídu a na závěr mše svaté 

požehnám koledníkům a vedoucím skupinek tříkrálové sbírky. 

Pozor mše svatá je už v 18 hodin, aby se jí mohli účastnit i rodiny s dětmi, 

pro které je 19 hodina už dosti pozdě. 

Tento svátek Zjevení odjakživa doprovázely lidové zvyky. 
Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají 
se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, 
při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+ 
s udáním letopočtu. V Česku obvykle K+M+B+. Nejsou to 
počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar 
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka 
latinského Christus mansionem benedicat (Kristus požehnej tomuto domu). 

Spolčo v pátek  

Po mši svaté v pátek 6. 1. jsou mladí srdečně zváni na faru na spolčo. 

Svátek Křtu Páně 

Tento svátek, který budeme slavit v neděli 8. 1. připomíná Ježíšův 

křest prorokem Janem Křtitelem v řece Jordánu.  Tímto svátkem 

končí vánoční období a začíná liturgické mezidobí.  

Svátek je především připomínkou Kristova veřejného zjevení světu. 

Křest Páně neslavíme kvůli „události křtu“, 

ale kvůli zjevení Kristovy osoby... 

https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-krtu-pane 

❖ Zároveň se při mši svaté v Dolní Čermné v 8.30 budeme radovat ze křtu 

Julinky Ludmily Soběslavské  

❖ Mši svatou v Dolní Čermné doprovodí chrámový sbor – zazní Pastýřská 

mše od Františka Kolaříka. 

 

https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-krtu-pane


Mše svaté zaměřené na děti 

V neděli 15. 1. bude v 8.30 (jako každou třetí neděli v měsíci) tzv. 

„dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské scholy, promluva pro děti, 

předává se ovečka😉.   

I v Petrovicích bude promluva zaměřena na děti. 

Celodiecézní sbírka  

14. a 15.1. bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 

Ekumenická bohoslužba v neděli 15. ledna od 16 hodin 

V neděli 15. 1. od 16 hodin bude v našem kostele sv. Jiří v Dolní 

Čermné ekumenická bohoslužba.  

Budeme se modlit společně s farním sborem Českobratrské církve Evangelické 

(ČCE) z Horní Čermné.  

Po bohoslužbě jste všichni zváni do Orlovny na společné setkání. 

Vytápíme velký sál, tak přijďte. Můžete s sebou vzít něco dobrého, ale není to 

nutné. Důležité je, že přijdete😉! Klidně můžete přijít jen na tuto část, 

na tento druhý poločas, zvlášť rodiny s dětmi, jako minulý rok😉. 

Tříkrálová sbírka 2023  

Ve dnech 1.–15. ledna – proběhne již 23. ročník celostátní Tříkrálové sbírky.  

V Turecku se bude chodit v sobotu 7. ledna odpoledne. 

Jinde asi nejvíce v sobotu 7. ledna. 

Všem dárcům jménem Charity děkujeme. 

Ve čtvrtek 26. ledna od 17 hodin se v Orlovně jako poděkování odehraje 

Zapomenutá pohádka (Teátr Pavla Šmída). 

Potvrzení o darech na odečet daní  

Mnohokrát Vám děkujeme za Vaše finanční příspěvky, bez kterých by naše 

farnost nemohla fungovat!  

Přispívat na potřeby farnosti je možné v hotovosti (sbírky, dary) nebo převodem 

na účet farnosti, a to jednorázově nebo třeba i pravidelně. Zájemcům rádi 

na poskytnutý dar vystavíme potvrzení o daru pro možnost odečtu z daní. 

Případní zájemci ozvěte se prosím paní Martě Marešové.      

Pohledy k rozebrání 

V Dolní Čermné jsem doplnil za lavicemi cca 4 druhy pohledů Mariánské Hory, 

kostela v Dolní Čermné a obrázky obrazu z Mariánské Hory. 

Nové fotografie na webu 

Na webu najdete další nové fotogalerie ze života naší farnosti  



Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 1. 1. 10.30 Macháčkovi 180 HČ pí. Havlíčková 341 p. Filáček 332 

Pá 6. 1. 18.00 Němečkovi 170 
sl. Magd. Motlová 

11 
Bláhovi 457 

Ne 8. 1. 8.30 Křtiny 

Ne 15. 1. 8.30 Kotovi 267 Faltusovi 356 Pecháčkovi 330 

Ne 22. 1. 8.30 Marešovi 409 Severinovi 342 Macháčkovi ml. 60 

Ne 29. 1. 8.30 Jurenkovi 160 Macháčkovi 411 Kunertovi 458 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať nám Hospodin požehná a ochraňuje nás! 

Ať nám Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je nám milostivý! 

Ať Hospodin obrátí k nám svou tvář a dopřeje nám pokoje! 

 

Vše dobré nejen v roce 2023! Ať je Pán Vaší silou a radostí😉!  

Srdečně Vám žehnám! 

  Váš otec Jan 😉 + 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Takzvaní „Tři králové” jsou jediným gangem, 

kterému legálně projdou všechny graffiti po celé ČR.  

• Na Tři krále píší koledníci křídou nade dveře: 

„K + M + B.” Je to totiž velmi praktická připomínka 

před odchodem z domu: „Klíče + Mobil + Brejle!!!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

