
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

30. ledna – 6. února  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

30. 1. 

4. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy a za duše v očistci 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu, 

Venclovu a Havlovu 

Verměřovice – za Marii a Františka Čadovy 

a Marii a Jana Hynkovy a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

31. 1. 

Památka sv. Jana 

Boska, kněze 
  

ÚTERÝ 

1. 2. 

Úterý 4. týdne 

v mezidobí 
18.00 Petrovice – na úmysl dárce 

STŘEDA 

2. 2. 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Antonína a Martu 

Faltusovy, živou rodinu a duše v očistci 

ČTVRTEK 

3. 2. 
Sv. Blažej 18.00 Verměřovice – na úmysl dárce 

PÁTEK 

4. 2. 

Pátek 4. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost za všechny 

obyvatele našich obcí 

První pátek v měsíci 

SOBOTA 

5. 2. 

 18.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za kmotřičku Růženu Maříkovou 

a celou rodinu 

NEDĚLE 

6. 2. 

5. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Faltusovy a Stejskalovy a duše v očistci 

Dolní Čermná – za Pavlu Floriánovou 

a rodinu 

Petrovice – za živé a zemřelé členy živého 

růžence  

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v ÚT, 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          30. ledna 2022 

4. neděle v mezidobí 
 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Tento svátek (lidově Hromnice) oslavíme ve středu 2. února v 18 

hodin v Dolní Čermné. 

Připomeneme si, jak Josef a Maria přinesli podle židovského 

obyčeje malého Ježíše 40. dne po jeho narození do jeruzalémského 

chrámu, aby ho jako prvorozeného zasvětili Bohu /Lk 22-40/. 

Do 2. února bývá zvykem mít v kostelech betlém. Mši svatou tedy začneme 

u betléma, kde požehnáme svíce – „hromničky“, které si můžete přinést, nebo 

malé svíčky – „obětinky“, které budou v kostele k dispozici. Pak bude krátký 

průvod s rozžatými svícemi na svá místa😉.  

Svatoblažejské požehnání  

Toto krásné požehnání bych uděloval v út, ve st a ve čt po mši svaté. „Na přímluvu 

svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě chrání od všech nemocí nosních, 

ušních a krčních a od každého jiného zla všemohoucí Bůh Otec, i Syn i Duch svatý. 

Amen.“  

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve čtvrtek 3. února od 16 hodin do 17 hodin bude 

v kostele v DČ ve zpovědnici zpovídat P. Tomáš Fiala 

z Dolní Dobrouče – bez zapisování do rezervačního 

systému. 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• v úterý 1. února od 15.30 hodin v Petrovicích,  

• ve středu 2. února od 17.30 v Dolní Čermné 

• ve čtvrtek 3. února od 16.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 4. února v nové zpovědní místnosti v Dolní 

Čermné od 15.30. 

V případě potřeby budou časy ještě upraveny. 

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

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 při adoraci. 

 



Dveřní sbírka – neděle Božího slova 

Druhá sbírka minulé neděle, tzv. dveřní na biblický apoštolát činila 2.695 Kč. 

Děkujeme za Vaši podporu – 50 % této částky dostane České katolické biblické 

dílo a 50 % obdrží Česká biblická společnost. 

Potvrzení o přijetí daru pro daňová přiznání za rok 2021 

Děkujeme všem, kdo v roce 2021 jakkoliv přispěli na chod farnosti.  

Jak jsem již několikrát říkal, bez Vás by farnost nemohla existovat!!!  

Děkujeme!!! 

Zájemci o vystavení potvrzení o přijetí daru v roce 2021 (kdo darovali jmenovitě 

nebo pravidelně zasílají peníze na účet farnosti) kontaktujte, prosím, pastorační 

asistentku Ing. Martu Marešovou: 737 424 905, marta_maresova@seznam.cz. 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, jelikož v týdnu před prvním pátkem je ve čtvrtek 

večerní mše svatá, tak se sejdeme již v pondělí 31. 1., dá-li Pán, od 18 hodin. 

Srdečně Vás zvu opět do Orlovny v DČ. Obuv na přezutí s sebou, kdo má, tak 

florbalovou hokejku (jsou také k zapůjčení) a cca 50 Kč na příspěvek na topení, 

kdyby zbylo, tak na pronájem. Protopí se cca 600 Kč ;(. 

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

Ozvěte se případně. Těším se na Vás😉! 

Setkání dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření a k prvnímu 

sv. přijímání  

Setkání proběhne v sobotu 5. února od 9.30 na faře.  

S dětmi se budeme setkávat také na hodinách náboženství😉. 

 

První neděle v měsíci (6. 2.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si 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. 

Představení dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření 

a k prvnímu sv. přijímání 

Tyto děti nám budou představeny v neděli 6. února na začátku mše svaté v 9 

hodin. Jsou to čtyři děti z Petrovic a čtyři děti z Dolní Čermné. 

 

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Představení našich biřmovanců  

Uvidíme, jestli se sejde všech 24 biřmovanců v neděli 20. února, kdybychom se 

chtěli pochlubit těmito našimi poklady a poprosit o modlitbu za ně na začátku 

mše svaté v 9 hodin. 

Jedinečná nabídka pro ministranty 1.-5. třída 

Včera proběhlo úžasné první setkání našeho ministrantského dorostu, děkuji 

všem, kdo pomáhali, zvlášť Okrouhlickým z Petrovic kolik času, energie, nápadů 

a umu tomu věnovali a snad neumrzli a budou zdraví. 

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. Vhodné i jako dárek kreslených křesťanských 

vtipů nejen v roce 2022😉. 

 

Druhé kolo voleb do pastorační rady naší farnosti 

Na webu, v kostele, v IKF a na stolcích v našich kostelech je volební list 

s kandidátkou členů do Pastorační rady farnosti DČ. Už nyní můžete promýšlet 

komu chcete dát svůj hlas.  

Volební list bude možné vhodit do připravené volební schránky v našich 

kostelech od 5. února do 13. února 2022.  

Ať Pán žehná naší farnosti a těmto volbám! 

Poklady z půdy fary 😉 

Na stolku jsou stále k rozebrání knížky z farní půdy😉. 

Společná pouť do Říma? 

Bližší informace pošlu přihlášeným. Jednalo by se zřejmě o květen. Bohužel 

podmínka Itálie půl roku po nemoci, nebo po očkování.  
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Středa 

2. 2. 
18.00 Bláhovi 457 Faltusovi 356 

sl. Magdaléna 

Motlová 11 

Ne 

6. 2. 

7.30 Müllerovi 177 Zpěvákovi 195 Kunertovi 458 

9.00 Karasovi 242 Marešovi 409 Málkovi 180 

Ne 

13. 2. 

7.30 p. Filáček 332 Motlovi 11 Macháčkovi ml. 60 

9.00 Kotovi 267 Macháčkovi 180 HČ Jansovi 7 
 
 

 

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/

