
 

OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

16. – 23. ledna  

 2022 

Pořad bohoslužeb 
 

 

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  

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          16. ledna 2022 

2. neděle v mezidobí 
 

Ekumenická bohoslužba v neděli 9. ledna od 16 hodin 

Díky vám všem, kdo jste přišli, donesli dobroty, pomáhali, aby 

vše dobře dopadlo. Děkuji i za společný výtvor hvězdného nebe, 

který máme v kostele v DČ. 

Volby do pastorační rady farnosti 

Nejpozději příští neděli se dozvíte výsledky prvního kola. Zatím většina 

z navržených kandidátů do této služby nechce jít;(, tak děkuji té odvážné 

menšině, která nabízí svůj čas a energii pro farnost😉! 

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

chybět, ozvěte se mi do úterý 18. ledna.  

Modleme se za tyto naše farní volby. Děkuji! 

Společná pouť do ciziny? 😉 

Mám velký sen společně něco takto prožít, něco i v tomto směru pro Vás 

udělat😉. Bohužel situace je na celém světe teď zkomplikovaná koronavirem…;( 

Přesto se mi můžete hlásit, pokud byste měl někdo zájem letět:  

a) do Svaté země – jak vidím, létá se tam…, ale chápu, že je to v této době dosti 

nejisté… 

b) asi reálnější je se podívat do Říma, do Vatikánu 

Bohužel v této době je podmínka být max. půl roku po očkování nebo 

po prodělané nemoci a víme, že mnohdy se to mění. 

Řím bych viděl na 5 dní letecky. (Pro zajímavost teď v prosinci měl kamarád 

letenku tam i zpět za pouhých 500 Kč😉.) Byla by možnost bydlet v české koleji 

Nepomucenum za 18 euro na noc – program by byl dost na nás a jídlo si někde 

zakoupit. Nebo je možnost bydlet na Velehradě (blíž Vatikánu), kde jsou sestry 

Společnosti sester Ježíšových (které by nám zajistily průvodcovství) a kde je 

zajištěno i stravování, ale cena je dvojnásobná – 32–40 euro za noc. 

Předpokládaná cena na osobu by se mohla být odhadem 10–15.000 Kč.  

S těmi, kdo mají zájem, se můžeme bavit i o termínu. Srpen je tam asi šílené 

vedro, červen máme hodně akcí ve farnosti, tak asi nejlépe květen (příp. podzim) 

anebo příští rok…. 

Mohli bychom například prožít mši svatou a prohlídku baziliky sv. Petra až 

na střechu😉, příp. prohlídku vatikánských zahrad, vidět koloseum, římské 

baziliky, architekturu, apod. 

Tak jsem zvědavý jestli to dopadne jako s cestou na Slovensko, kam se nikdo 

nepřihlásil😉.  



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.   

Kalendář Bůh nechce smutné tváře za 70 Kč 

Byl stále zájem, tak jsem doobjednal a je možné si zakoupit v kostele v DČ, nebo 

mám u sebe. Jeho zakoupením přispějete k realizaci stavby nového kostela 

Ducha Svatého v Brně Líšni. 

Tříkrálová sbírka 2022  

Děkuji všem, kdo se zapojili. Pán Vám odplať! 

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. 

Sbírky 

Děkujeme za Vaše příspěvky do kasiček a na účet farnosti – tyto příspěvky 

zůstávají celé ve farnosti. 

Děkujeme za Vaše příspěvky do běžných sbírek při mši svaté – ty jsou určeny 

na potřeby farnosti a 10% z nich se odvádí na biskupství do fondu solidarity, 

z kterého pak také žádáme na opravy. 

10 sbírek ročně je odváděno na speciální účel – na Charitu, Papežská misijní 

díla apod… Tyto sbírky s daty konání v nejbližší době otiskneme nebo zařadíme 

do pastoračního plánu farnosti. 

Protože se nám kněžím nelíbilo, že je mnoho sbírek na něco jiného a moc toho 

nezůstává ve farnosti, tak biskupství vyhlásilo čtyři tzv. dveřní sbírky, 

do kterých budete moct přispět ještě navíc nebo místo běžné sbírky pro farnost. 

Bude to do označených košíků po mši svaté u východu. 

Neděle Božího slova 23. ledna – dveřní sbírka 

Jedná se o tzv. dveřní sbírku, tedy druhou sbírku – do označených košíků. 

50 % výtěžku této sbírky dostane České katolické biblické dílo a 50 % výtěžku 

sbírky obdrží Česká biblická společnost. 



Jedinečná nabídka pro ministranty 1.-5. třída 

Zvu všechny ministranty 1.– 5. třídy na společnou cestu, při které se dozvíme, jak 

se stát "Rytířem Krále". Začátek bude 29. ledna 2022 od 15:00 u kostela sv. Jiří 

v Dolní Čermné. Pokud se rozhodnete se se mnou na tuto cestu vydat, prosím, 

ozvěte se mi na e-mail pavelokrouhlicky@seznam.cz .  Kdyby někdo ze starších 

ministrantů chtěl přiložit ruku k dílu, budu rád.    Pavel Okrouhlický 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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