
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

9. – 16. ledna  

 2022 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

9. 1. 

Svátek 

Křtu Páně 
 

Končí 

vánoční doba 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

16.00 

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 

Dolní Čermná – ekumenická bohoslužba 

PONDĚLÍ 

10. 1. 

Pondělí 1. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

11. 1. 

Úterý 1. týdne 

v mezidobí 
 Jednání ekonomické rady farnosti 

STŘEDA 

12. 1. 

Středa 1. týdne 

v mezidobí 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Filomenu Šebrlovou, 

manžela a její dceru Miroslavu Němečkovou 

ČTVRTEK 

13. 1. 
Čtvrtek 1. týdne 

v mezidobí 
10.00 Dolní Čermná – za dar zdraví 

PÁTEK 

14. 1. 

Pátek 1. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Sedlákovy ze Žďáru 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

15. 1. 
 

11.00 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – křtiny Matyáše Karase 

z Dolní Čermné 

Petrovice – s nedělní platností   

– za rodinu Kubíčkovu a duše v očistci 

NEDĚLE 

16. 1. 

2. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Břetislava Volfa, syna 

Břetislava a celý rod 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a za dobrodince 

naší farnosti 

Verměřovice – na poděkování za dar 

70 let života  
 

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté    

Srdečně zvu 😉! 
 

 
 



OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

17. – 23. ledna  

 2022 

Pořad bohoslužeb 
 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 

17. 1. 

Památka 

sv. Antonína, opata 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Augustina Vávru, 

manželku a zemřelé z rodu 

ÚTERÝ 

18. 1. 

Památka Panny 

Marie, Matky jednoty 

křesťanů 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Boží pomoc, posilu 

a ochranu 

STŘEDA 

19. 1. 

Středa 2. týdne 

v mezidobí 
  

ČTVRTEK 

20. 1. 
Čtvrtek 2. týdne 

v mezidobí 
  

PÁTEK 

21. 1. 

Památka 

sv. Anežky Římské 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Jana a Marii Betlachovy, 

syna a dceru 

SOBOTA 

22. 1. 
 

18.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

23. 1. 

3. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a za dobrodince 

naší farnosti 

Dolní Čermná – za Karla Bednáře a za živé 

a zemřelé příbuzné 

Petrovice – za Filoménu Junkovou, manžela, 

a za živé a zemřelé z rodiny Junkovy 

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v PO, v ÚT, 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        9. a 23. ledna 2022 

Svátek Křtu Páně 
 

Svátek Křtu Páně 

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

od Františka Kolaříka v podání místního chrámového sboru. Děkujeme. 

Dnešní svátek 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 

Ekumenická bohoslužba v neděli 9. ledna od 16 hodin 

Dnes 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 jsou 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😉. 

Volby do pastorační rady farnosti 

Děkuji volební komisi, která hned v neděli večer spočítala Vaše návrhy 

kandidátů do pastorační rady farnosti. 

V Dolní Čermné bylo odevzdáno 48 lístků, z toho jeden prázdný, tj. neplatný. 

Ve Verměřovicích bylo 11 a v Petrovicích 8 platných lístků. Děkuji, že jste 

většinou využily ty předtištěné.   

Také děkujeme za příspěvek 110 Kč, který tam také byl😉. 

Dohromady jste navrhly 73 kandidátů. Z toho jednoho, který je již téměř 9 let 

po smrti. Jelikož dostal jenom jeden hlas, tak se ho nemusíme jít ptát, jestli 

s kandidaturou souhlasí😉.  

41 kandidátů, kteří dostali 3 a více hlasů, už byli nebo budou osloveni, jestli 

souhlasí s postupem do druhého kola. (Z toho i Marta Marešová, která je v nové 

pastorační radě z titulu pastorační asistentky.)  

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

chybět, ozvěte se mi prosím co nejdřív!!!! Nejpozději 23. ledna by měla být 

zveřejněna jména kandidátů, kteří souhlasí s nominací, a i jména dalších 

zastoupených. Zatím mám jenom delegaci od chrámového sboru v Dolní 

Čermné.   

Modleme se za tyto naše farní volby. Děkuji! 



Ekonomická rada farnosti 

V úterý 11. ledna se v 18 hodin na faře sejde poprvé nová ekonomická rada.  

Děkuji novým členům za ochotu sloužit. Moc si toho vážím!!!  

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, ve čtvrtek od 18 hodin Vás zvu opět ke sportu 

do Orlovny v DČ. Obuv na přezutí s sebou, kdo má, tak florbalovou hokejku 

(jsou také k zapůjčení) a cca 30 Kč na příspěvek na pronájem a topení (protopí 

se cca 400 Kč).  

Vítán je opravdu každý!!! 😉 Můžu Vás přivézt a odvézt!!! Rád!!! 

Ozvěte se případně. Těším se na Vás😉! 

Společenství mládeže 

V pátek 14. 1. po mši svaté zveme všechny mladé na spolčo na faru. Po spolču 

Vás mohu odvézt!  

Mše svaté zaměřené na děti 

Příští víkend budou opět promluvy zaměřeny na děti. V neděli 16. 1. 

bude v 9.00 (jako každou třetí neděli v měsíci) tzv. „dětská“ mše svatá 

– s doprovodem dětské scholy, promluva pro děti, předává se 

ovečka😉.   

Připomínám úkol z poslední mše pro děti: Proč slavíme mši svatou 

ve společenství?   

Setkání rodičů dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření 

a k prvnímu sv. přijímání 

Se uskuteční v neděli 16. ledna v 18 hodin na faře. 

Ministrantská schůzka  

Zvu srdečně všechny ministranty na ministrantskou schůzku 

v pátek 21. ledna od 17.30 do kostela v DČ.   

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. 



Další (osmé) setkání biřmovanců v sobotu 22. ledna  

Srdečně zvu biřmovance na naše druhé setkání v novém roce.  

Sejdeme se opět v 9.30 hodin na faře.  

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

sobota 29. ledna, dále pozor změna: sobota 12. a 26. února – vždy v 9.30 

na faře. 

Těším se na Vás a my ostatní provázejme prosím 24 biřmovanců naší modlitbou. 

Nové fotky na webu 

Ve fotogalerii naleznete nové fotografie ze žehnání tříkrálovým koledníkům 

(2. 1. 2022) v DČ; Přání k 97. narozeninám paní Severinové (2. 1. 2022) 

na konci mše svaté v 7.30, první minuty roku 2022 (1. 1. 2022) a Vánoční 

koncert s kosteleckou cimbálovkou (28. 12. 2021). 

Děkuji panu Tomáši Bednářovi za zachycení těchto krásných chvil a panu 

Ing. Zdeňkovi Krátkému za umístění na web.  

Přání naší nejstarší farnici  

Vyprošujeme všechny potřebné dary paní Marii Severinové z Dolní 

Čermné, která se ve středu 5. ledna dožila neuvěřitelných 97 let.  

Děkujeme jí za účast na všech mší svatých v Dolní Čermné a za její 

modlitby za naši farnost, za mládež, za kněze, za národ, za církev, 

za papeže Františka…  

Děkujeme jí za její modlitby růžence přede mši svatou.  

Neděle Božího slova 23. ledna 

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém 

světě slavit jako neděle Božího slova. Proto Česká biskupská konference 

přesunula sbírku ve prospěch biblického apoštolátu na tuto neděli, letos tedy 

na 23. leden 2022. 

Podle rozhodnutí plenárního zasedání ČBK (které se konalo ve dnech 19. a 20. 

října 2021) zašlou jednotlivé farnosti výtěžek sbírky na příslušné biskupství, 

které po shromáždění prostředků zašle celkovou částku na ČBK. Podle dalšího 

rozhodnutí zmíněného plenárního zasedání ČBK obdrží České katolické 

biblické dílo 50 % výtěžku sbírky a Česká biblická společnost obdrží 50 % 

výtěžku sbírky. 

Jedná se o tzv. dveřní sbírku, tedy druhou sbírku. Jak to budeme dělat v našich 

kostelech se domluvíme v úterý na ERF. Zřejmě budou košíky u východů, kde 

bude možno přispět. 

  



Poklady z půdy fary 😉 

Děkuji Aničce Motlové za její radostnou ochotu přebírat knížky na půdě fary😉. 

Nyní Vám nabízíme na stolku k rozebrání:  

• brožurku Radost ze slova Božího, kterou v roce 1991 darovala české církvi 

diecéze ze severní Itálie 

• Přehled českých církevních dějin od Jaroslava Kadlece 1. díl z roku 

1987, vydáno v Římě. 

• Přehled českých církevních dějin od Jaroslava Kadlece 2. díl z roku 

1987, vydáno v Římě. 

• brožurečku, jak říká Anička, kterou asi ocení spíše starší, Příprava k svaté 

zpovědi a svatému přijímání, Česká katolická Charita 1974 

  

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 
 

 

 

„Ty jsi můj milovaný syn,  

Ty jsi má milovaná dcera!  

V Tobě mám zalíbení!“ 

 

Ať je Pán Vaší silou a radostí😉!  

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/

