
POŘAD BOHOSLUŽEB 

15. – 22. května  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

15. 5. 

5. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za novomanžele Noru 

a Vojtu Vlčkovy 

Verměřovice – za Marii a Matyldu Markovy, 

rodiče, sourozence a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

16. 5. 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, 

kněze a mučedníka, 

hlavního patrona 

Čech 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Němečkovu, 

Langrovu a Šebrlovu 

ÚTERÝ 

17. 5. 

Úterý po 5. neděli 

velikonoční 
 Pastorační rada farnosti 

STŘEDA 

18. 5. 

Středa po 5. neděli 

velikonoční 
  

ČTVRTEK 

19. 5. 

Čtvrtek po 5. neděli 

velikonoční 

19.00 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

dobrodince farnosti 

PÁTEK 

20. 5. 

Pátek po 5. neděli 

velikonoční 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za rodinu Junkovu, 

Moravcovu a Hrabáčkovu 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

21. 5. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na poděkování   

NEDĚLE 

22. 5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Augustina Vávru, 

manželku a celý rod 

Dolní Čermná – na poděkování za 25 let 

společného života  

Petrovice – za Pavla Filipa a za živé 

a zemřelé z rodiny 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – v neděli po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v PO a ve ČT 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               15. května 2022   

  5. neděle velikonoční 

Komponované pásmo poezie  

V neděli 15. května v 18 hodin Vás srdečně zveme do kostela v Dolní Čermné 

k pásmu duchovní poezie „ANO, JSI TO TY – OD ADVENTU K DUŠIČKÁM“ od známé 

moderátorky TV NOE Kateřiny Rýznarové z Dolní Dobrouče. Pásmo vybízí 

k zastavení a rozjímání nad texty, které jsou osobním vyznáním básníků a 

odrazem jejich hluboké víry. Více informací na plakátku, na webu, na IKF apod.  

Vstupné dobrovolné, 10% je pro farnost.  

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 

Sbírka minulé neděle vynesla v naší farnosti 13.133 Kč. Děkujeme za Vaši 

štědrost. 

Prosím nepřestávejme se modlit za nová duchovní povolání, zvláště za dostatek 

kněží pro naše farnosti. 

Poděkování 

Děkuji všem, kdo se jakkoliv zapojujete do služeb a pomoci v naší farnosti.  

Děkuji také za pomoc účast a podporu na Dni Bible a na plese v Turecku😉 

minulý víkend! 

Setkání PRF 

• V úterý 17. 5. od 18 hodin pak bude druhé setkání nové pastorační rady 

farnosti.  

Prosme o dary Ducha Svatého pro správné rozhodování a Vás také o modlitební 

pomoc! Děkuji.  

Na webu, na IKF a na nástěnce vzadu v kostele v DČ naleznete Informace 

z našich březnových jednání. 

Májové pobožnosti v tomto týdnu 

• v pátek 20. května po mši svaté v Dolní Čermné 

• v sobotu 21. května po mši svaté ve Verměřovicích 

Florbal v Orlovně  

Ve čtvrtek 19. května florbal nebude.  

Společenství mládeže na faře 

V pátek 20. května po mši svaté srdečně zveme všechny mladé od 14 let na faru 

na spolčo mládeže.  

Děkujeme, že nás předtím mládež doprovodí na mši svaté od 19 hodin v kostele.  



Setkání dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření 

a k prvnímu sv. přijímání  

Setkání proběhne v sobotu 21. května na Hoře Matce Boží u Králík. 

Začínáme v 9 hodin dole v Králíkách u brány. Čeká nás výstup 

na Horu a zase dolů😉, plnění úkolů, společná mše svatá, společně strávený 

čas😉! 

Příští neděli 22. 5. dveřní sbírka na pronásledované křesťany 

Kromě běžné sbírky se příští neděli bude konat ještě druhá tzv. dveřní sbírka, 

která je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.  

Nový arcibiskup pražský 

Tento pátek 13. 5. jmenoval papež František Mons. Jana Graubnera, 

dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského, 

37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem. 

Jak zmiňuje web ct24.ceskatelevize.cz: Podle historika Jaroslava Šebka je volba 

sázkou na jistotu. „Vypovídá podle něj současně o personální krizi české církve. 

V tomto směru je to do jisté míry krizové řešení. Nejen v tom, že arcibiskup 

Graubner je samozřejmě už těsně před odchodem do důchodu, ale je to znak 

i toho, že on po třiceti letech ve funkci arcibiskupa v Olomouci přichází na jiný 

terén, do úplně jiné církevní mentality, to je pro něj určitě velice náročné. 

Pro člověka, který je tak zakořeněn do moravského způsobu zbožnosti, mohu bez 

patosu říci, že to je ze strany Jana Graubnera oběť. Ze svého zažitého způsobu 

pastorace jde na úplně jinou půdu.“ Podle historika převládla u Graubnera jeho 

loajalita k papeži Františkovi. Mons. Graubner zmínil také své vážné onemocnění 

covidem-19. Tehdy si slíbil a zapsal, že pokud zůstane naživu, nebude už nic 

dělat pro sebe. 

Farní odpoledne 

V neděli 29. května od 15.00 hodin Vás i vaše přátele srdečně zveme na Farní 

odpoledne na farní dvůr v Dolní Čermné.  

Kdo jste ochoten pomoci s přípravami ozvěte se prosím paní Martě Marešové, 

tel. 737 424 905. 

Společný oběd s panem biskupem? 

Připomínám, že biřmování bude v neděli 12. června v 10 hodin v Dolní Čermné. 

Kdo máte zájem o společný oběd v Orlovně s panem biskupem, zapište se 

prosím do tabulky, abychom věděli, kolik obědů zajistit (a zda vůbec budete mít 

o společný oběd zájem). Příspěvek za oběd pak vložíte v Orlovně do připravené 

kasičky.   

 



Přihlášky na výuku náboženství 

Milí rodiče, děkuji Vám, že své děti vedete doma k víře, že s nimi chodíte 

do kostela a že je přihlašujete na náboženství. Budete-li ochotni v tom 

pokračovat i příští rok – a já doufám, že ano – vezměte si prosím přihlášku a 

ideálně obratem ji vyplněnou vraťte, ať můžeme plánovat další školní rok. 

Přes léto se většinou všichni nesejdeme, tak nejlépe udělat to teď😉!  

Děkuji Vám😉! 

Postní almužna 2022 – rozdělení 

Děkujeme Vám všem – dětem i dospělým, kdo jste se zapojili. Letos jsme 

nastřádali celkem 19.400 Kč. Je to polovina toho, co minulý rok, ale bude to 

asi způsobené tím, že se mnoho lidí zapojuje do pomoci lidem z Ukrajiny.  

Přispějeme tedy částkou 10.000 Kč Míšovi z Turecka, 3.900 Kč posíláme 

do Hospice do Červeného Kostelce a 5.500 Kč dáme na naši adoptivní dívku 

z Indie (před časem jsme na tento účel dostali dar 1.000 Kč, takže dohromady 

to dá náš roční příspěvek, který je 6.500 Kč).  

Děkujeme😉! 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 

Děkuji, že se tolik z Vás zapojuje do této konkrétní služby v naší farnosti. 

Prosíme Vás, zastavte se přede mší svatou v sakristii,  

abychom věděli, že čtení jsou zajištěna, můžete se podívat,  

kde se text nachází v lekcionáři apod.  

Pokud dopředu víte, že číst nebudete, sdělte to,  

aby se připravil číst někdo jiný, nebo ideálně požádejte někoho Vy.  

Děkujeme za spolupráci! 
 

✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

22. 5. 

7.30 Kunertovi 458 Bláhovi 457 Pecháčkovi 53 

9.00 Kotovi 267 Jansovi 7 Židkovi 65 

Ne 

29. 5. 

7.30 Svobodovi 377 Marešovi 172 Vávrovi 264 

9.00 Vašíčkovi 349 Macháčkovi st. 60 Faltusovi 356 

Út 31. 5. 19.00 Dvořákovi 406 sl. Magdaléna Motlová  Málkovi 180 

 
 

Mnohokrát děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti,  

modlíte se za nás, za naši farnost.  

Děkujeme😉!!! 
 

 

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/

