
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

2. – 9. ledna  

 2022 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

2. 1. 

2. neděle  

po Narození 

Páně 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Ludmilu Marešovou, 

manžela, vnuka a pravnuka 

Dolní Čermná – za naši farnost a vedení 

Ducha svatého pro každého z nás   

Verměřovice – za Emila Moravce s prosbou 

o další Boží pomoc a ochranu pro rodinu 

PONDĚLÍ 

3. 1. 

Pondělí po 2. neděli 

 po Narození Páně 
  

ÚTERÝ 

4. 1. 

Úterý po 2. neděli 

po Narození Páně 
  

STŘEDA 

5. 1. 

Vigilie slavnosti 

Zjevení Páně 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Martinu Foglovou a celou 

rodinu 

ČTVRTEK 

6. 1. 

Slavnost 

Zjevení Páně 

Doporučený svátek 

18.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence 

PÁTEK 

7. 1. 
Pátek po Zjevení Páně 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Dvořákovu 

a Souškovu 

SOBOTA 

8. 1. 
 

18.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Josefa Duška, rodiče a sourozence 

NEDĚLE 

9. 1. 

Svátek 

Křtu Páně 

Končí 
vánoční doba 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za rodiče Lenochovy a dcery 

a za rodinu Bednářovu 

Dolní Čermná – za Jana Hampla a manželku 

Petrovice – za zemřelé z rodiny Fajtovy 

a Prokopcovy 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST, ve ČT, v PÁ 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           2. ledna 2022 

2. neděle po Narození Páně 
 

 

 

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

I v tomto (novém) roce si vždy první neděli v měsíci 

při dopoledních mších svatých na bohoslužbu slova vezme 

děti babička Anička😉 Motlová, která pro ně připraví katechezi, 

aby si z bohoslužby odnesly více vjemů a informací. 

Sbírky ve sváteční dny   

Děkujeme za Vaše příspěvky do sbírek, které použijeme na elektřinu v našich 

kostelech a ve Verměřovicích i na posílení ozvučení. Připomínám, že v Dolní 

Čermné máme skvělé topení a platíme na zálohách 2.800 Kč měsíčně za elektřinu, 

tj. 33.600 Kč ročně. Váš příspěvek do běžné sbírky (když počítám cca 300 lidí 

na 4 mších) činí cca 30 Kč na osobu. Cca čtyři běžné sbírky tedy pokryjí roční 

náklady na elektřinu v kostele v DČ). Děkujeme! 

Poděkování 

✓ Děkuji Vám všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. 

✓ Děkuji všem, kdo jste připravili naše kostely na vánoční svátky a sloužili 

jakkoliv při liturgii – kostelníci, varhaníci, scholy, sbor, ministranti, akolyté 

apod. 

✓ Děkuji za Vaši milou účast a podporu na vánočním koncertě. 

Volby do pastorační rady farnosti 

Dnes 2. ledna končí první kolo voleb. Své návrhy vhazujte do schránky.  

Pokud si myslíte, že Vaše společenství, uskupení či organizace by neměla v PRF 

chybět, ozvěte se mi.  

Modleme se za tyto naše farní volby. Děkuji!  

Nová ekonomická rada farnosti 

Od 1. ledna 2022 je nová ekonomická rada farnosti ve složení: Ing. Marta 

Marešová, Ing. Jiří Svoboda, Jan Moravec st., Ondřej Málek a JUDr. Hana 

Vágnerová. Dále bude doplněna zvoleným členem z nové PRF.  

Děkuji novým členům za ochotu sloužit. Moc si toho vážím!!! Ať jim Pán žehná!!! 

Naše první setkání se uskuteční v úterý 11. ledna od 18 hodin na faře.  

 

 

 



Slavnost Zjevení Páně 

Moje milá farní rodino, srdečně Vás zvu ke slavení velké 

vánoční slavnosti, ke slavnosti Zjevení Páně, lidově Tři králové. 

Je to církví doporučený svátek. Při mši svaté požehnáme vodu, 

kadidlo a křídu.  

Další (sedmé) setkání biřmovanců v sobotu 8. ledna  

Srdečně zvu biřmovance na naše první setkání v novém roce.  

Sejdeme se opět v 9.30 hodin na faře.  

Předběžně termíny dalších setkání biřmovanců, dá-li Pán, jsou následující: 

sobota 22. a 29. ledna, dále sobota 5. a 19. února – vždy v 9.30 na faře. 

Tříkrálová sbírka 2022  

Ve dnech 1.–16. ledna – probíhá celostátní Tříkrálová sbírka. Bude-li 

to možné navštíví Vás tři králové ve vašich domácnostech o víkendu 

8. a 9. nebo 15. a 16. ledna.  

Do sbírky je možné také přispět příspěvkem do pokladniček, které 

jsou umístěny v prodejně papírnictví paní Markové a v květince paní Hany 

Smejkalové na náměstí v Dolní Čermné. Všem dárcům jménem Charity 

děkujeme. 

Koledníkům a vedoucím skupinek rád požehnám na konci mší svatých 

v neděli 2. ledna (v Petrovicích v sobotu 1. ledna). 

Nové fotky na webu 

Ve fotogalerii naleznete nové fotografie z obnovy manželských slibů a žehnání 

manželům 26. 12. 2021 v 9.00 v DČ a z „půlnoční“ v Dolní Čermné zaměřené 

na děti 24. 12. 2021 v 16.00 hodin. 

Děkuji panu Tomáši Bednářovi za zachycení těchto krásných chvil a panu 

Ing. Zdeňkovi Krátkému za umístění na web.  

Příští týden, v neděli 9. ledna končí doba vánoční.  

Při mši svaté v 9.00 hodin v Dolní Čermné zazní „Druhá pastýřská mše“ 

od Františka Kolaříka v podání místního chrámového sboru. 

Ekumenická bohoslužba v neděli 9. ledna od 16 hodin 

Příští neděli se uskuteční od 16 hodin v našem kostele sv. Jiří 

v Dolní Čermné ekumenická bohoslužba.  

Společně se budeme modlit s farním sborem Českobratrské církve 

Evangelické (ČCE) v Horní Čermné.  

Po bohoslužbě jsou všichni zváni do Orlovny na společné setkání. 

 



Volné intence na mše svaté 

Moji milí, připomínám, že každá mše svatá může být sloužena na určitý úmysl. 

Mešní intence jsou téměř na všechny nadcházející dny volné, tak si můžete dát 

na mši svatou, máte-li zájem. Každý týden sloužím mši svatou i za naši farnost.  

Přihlašování na svátost smíření 

Děkuji, že jste to hojně využívali teď před Vánocemi. Jelikož se vícekrát stalo, 

že jste nevěděli na kdy jste přihlášení, tak jsme to vylepšili – když zadáte e-mail, 

tak Vám na něj přijde potvrzení. 

Navíc, když se zaregistrujete a jste přihlášeni, tak vždy vidíte přímo v rezer-

vačním systému, na co jste přihlášení a také Vám přijde potvrzovací e-mail.  

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

2. 1. 

7.30 Zpěvákovi 195 Bláhovi 457 Hejlovi 232 

9.00 Macháčkovi 180 HČ Klekarovi 292 Faltusovi 356 

Čt 6. 1. 18.00 sl. Magdaléna Motlová  Macháčkovi ml. 60 Kotovi 267 

Ne 

9. 1. 

7.30 Kunertovi 458 Müllerovi 177 Svobodovi 377 

9.00 Židkovi 65 Severinovi 342 Maříkovi Kunčice 

Ne 

16. 1. 

7.30 Bednářovi 92 Pecháčkovi 53 Dvořákovi 406 

9.00 p. Krátký 73 Kyšperkovi 381 Vágnerovi 102 

Ne 

23. 1. 

7.30 Menclovi 193 pí. Havlíčková 341 Svobodovi 252 

9.00 pí. Kunertová 300 Vašíčkovi 349 Formánkovi 83 

Ne 

30. 1. 

7.30 Adamcovi 18 Vávrovi 264 Marešovi 172 

9.00 Pecháčkovi 330 Marešovi 408 Jurenkovi 160 
 

 

 

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 2022! Srdečně Vám žehnám! 

  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/
http://pohadkovafarnost.cz/

