
POŘAD BOHOSLUŽEB 

6. – 13. listopadu  

 2022 

 

 

 

 

  

 

 

NEDĚLE 

6. 11. 

32. neděle 
v mezidobí 

DOLNÍ ČERMNÁ 

– POSVÍCENÍ 
 

8.00 

 

10.00 

 

Dolní Čermná – za Marii Křivohlávkovou 

a manžela Františka  

Dolní Čermná – za živé a zemřelé kněze, 

kteří slouží a sloužili v naší farnosti    

PONDĚLÍ 

7. 11. 

Pondělí 32. týdne 

v mezidobí  
 Volný den, příprava na křtiny 

ÚTERÝ 

8. 11. 

Úterý 32. týdne 

v mezidobí  
 Schůzky, katecheze, setkání se snoubenci 

STŘEDA 

9. 11. 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za Boží požehnání a světlo 

Ducha svatého pro naši farní rodinu 

a pro všechna naše rozhodování 

ČTVRTEK 

10. 11. 

Sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 
 Vikariátní schůze kněží 

PÁTEK 

11. 11. 
Sv. Martina, biskupa 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Hubálkovu 

a Maříkovu 

SOBOTA 

12. 11. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za otce a syna Hrubantovy 

NEDĚLE 

13. 11. 

33. neděle 
v mezidobí 

VERMĚŘOVICE 

– POSVÍCENÍ 

 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za radost ze společného 

života 

Verměřovice – za Annu a Jana Markovy 

a celou rodinu  

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

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

 

 

 

 

 

 

 

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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

13. – 20. listopadu  

 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

NEDĚLE 

13. 11. 

33. neděle 
v mezidobí 

VERMĚŘOVICE 

– POSVÍCENÍ 
 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za radost ze společného 

života 

Verměřovice – za Annu a Jana Markovy 

a celou rodinu  

SOBOTA 

19. 11. 
 

 

 

18.00 

 

Dvojvikariátní setkání mládeže  

v Ústí nad Orlicí 

Verměřovice – s nedělní platností   

Zastupuje P. Pavel Pokorný 

NEDĚLE 

20. 11. 

SLAVNOST  

JEŽÍŠE KRISTA  

KRÁLE 

 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Alžbětu Janků, 

dceru a celý rod 

Při mši svaté křtiny Aničky Jurenkové 

Petrovice – za všechna požehnání a milosti, 

na poděkování za dar života 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Od pondělí 14. do pátku 18. listopadu  

dovolená duchovního správce.  

V případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí mě zastupuje  

P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí, tel.: 731 598 905. 

 

Informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka  

Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, 

e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

 



Sdělení farníkům           6. a 13. listopadu 2022  

32. neděle v mezidobí – Posvícení v Dolní Čermné 

 a 33. neděle v mezidobí – Posvícení ve Verměřovicích  
 

 

 

Sbírka na elektřinu ve farnosti 

na ekonomické radě farnosti jsme se domluvili, že každou první neděli v měsíci 

bude sbírka na elektřinu ve farnosti. Děkujeme za Vaši pomoc!!! 

Tedy tento víkend.  

Děkujeme😉! Pán Vám štědře oplať! 

Ministrantské schůzky 

Milí ministranti, občas je třeba se sejít a projít si, co se při mši svaté 

dělá, jak a proč – a také se zdokonalit v ministrantském řemeslu 😉 

Proto srdečně zvu: 

➢ petrovické ministranty ve středu 9. 11. od 15.00 do petrovického kostela. 

➢ ostatní ministranty v pátek 11. 11. od 17 hodin do čermenského kostela. 

Děkuji, že mi tak krásně pomáháte a těším se na Vás! 

Všichni společně tak sloužíme Tomu nejlepšímu – Pánu Ježíši😉! 

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉! 

Srdečně Vás zvu do Orlovny v Dolní Čermné na florbal ve čtvrtek 

10. listopadu od 18 hodin. S sebou prosím finanční příspěvek na využití sálu 

(cca 20 Kč), obuv na přezutí a kdo má, tak florbalovou hokejku, jinak jsou 

k zapůjčení. Těším se na společně prožitý čas😉! (Mohu odvézt, přivézt. Nebojte 

se ozvat😉.) 

Večer chval v pátek 11. listopadu 

Ve 20 hodin (po mši svaté) jste všichni srdečně zváni na faru ke společné chvále 

Pána zpěvem. 

Posvícení Verměřovice 13. listopadu  

V neděli Vás srdečně zveme na mši svatou v 10.30 k výročí posvěcení kostela 

ve Verměřovicích. K velké radosti se můžete těšit na nový koberec, nové lavice 

a nové topné koberečky! Tolik radosti najednou      ! Děkujeme obci Verměřovice 

a dalším sponzorům a dárcům! Bohu díky      ! 

  



Dveřní sbírka na podporu katolických médií 

Kromě běžné sbírky se v sobotu 12. 11. a v neděli 13. 11. uskuteční ještě druhá 

tzv. dveřní sbírka, která je určena na podporu katolických médií. K tomu naši 

čeští a moravští biskupové píší: Sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná 

média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. 

Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či 

ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem.  

O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet media s naddiecézním přesahem, 

která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově.  

O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. 

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost. 

Dvojvikariátní setkání mládeže!!! 

Setkání proběhne v sobotu 19. 11. před slavností Krista Krále v Ústí nad Orlicí – 

více viz plakátek…  Nezapomeňte se přihlásit!  

Večer pak jsou všichni (nejen mládež) zváni na Ples pro Tebe – misijní ples 

na podporu zdravotní péče dětí v Ugandě.  

Mše svaté zaměřené na děti    
V neděli 20. 11. (na slavnost Ježíše Krista Krále) bude v 8.30 (jako 

každou třetí neděli v měsíci) tzv. „dětská“ mše svatá – s doprovodem 

dětské scholy, promluva pro děti, předává se ovečka😉.    

Zároveň se budeme radovat z nového dítka – Aničky Jurenkové, 

kterou se nám snad při mši svaté podaří pokřtít😉! 

I v Petrovicích bude promluva zaměřena na děti.    

Farní knihovna  

Připomínám, že máme na faře farní knihovnu – a Anička Motlová 

je ochotná vám knížky půjčit, kdykoli se ozvete.  

Nově pro Vás na faře bude tato naše knihovna 

otevřena i pravidelně a to každý 1. a 3. pátek v měsíci 

od 16 do 17 hodin.  

Tj. bude otevřeno v pátek 18. listopadu, a v pátek 2. a 16. prosince. 

Sbírka na misie v 22.–23.10.  

Do sbírky misijní neděle jste přispěli v naší farnosti částkou 13.425 Kč. 

Při misijním koláči v Orlovně 9. října se vybralo 10.320 Kč.  

Celkem jsme na misie v naší farnosti vybrali: 23.745 Kč. 

  



Pozvání biskupů na pouť 2023 na Mariánskou Horu 

Pozvání na pouť v roce 2023 pan biskup litoměřický Baxant už v červenci 

odmítnul, pan biskup ostravsko-opavský David příští rok nemůže, ale možná 

v roce 2024      , a emeritní biskup olomoucký Hrdlička mi takto krásně 

odpověděl a dovolil mi se o tyto jeho řádky podělit: 

Milý otče Jane, děkuji za velmi milé pozvání. Vzpomínám, že někdy před víc 

než 20 lety jsem na Mariánské Hoře už o pouti sloužil mši svatou, byl tam i můj 

vzácný přítel otec Robert Kunert, tamní rodák. Také vzpomínám, že když jsem 

byl farářem za totality v Hoštejně, pravidelně vynikající čermenský kostelní 

sbor jezdil zpívat na naši svatoanenskou pouť. Takže mám na co vzpomínat. 

Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu ovšem nevím, co bude za rok, ale když 

Pán Bůh dá, docela rád bych tam přijel. Máme ještě dost času se kontaktovat. 

Díky i za krásné obrázky. (poslal jsem mu fotky z posledních dvou poutí)  

Zdraví, vzpomíná a žehná Vám a všem svěřeným duším 

 Josef Hrdlička, emer. pom. biskup olomoucký 

Knížky 

Knížky, které jsou na stolku za super akční ceny si 

můžete po zaplacení do pokladničky odnést domů! 

Zbývají tam po jednom kuse, tak si možná myslíte, 

že se to nemá brát, ale je to pro vás      !!!  

Varhany v Dolní Čermné  

by nám měly opět od pátku fungovat     ! Hip hip hurá.  

Motor byl dovezen v neckách na prase      .  

Oběd – adventní duchovní obnova 

Adventní duchovní obnovu letos povede P. Petr Beneš z Brna-Židenic. Zahájíme 

v pátek 9. prosince při mši svaté v 19 hodin v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné. 

V sobotu 10. prosince od 8 hodin bude mše svatá a od 9 hodin proběhne 

dopolední blok přednášek v Orlovně. Na závěr bude adorace v kostele. Bude 

také příležitost ke svátosti smíření. 

Letos nabízíme hned několik novinek 

• v sobotu duchovní program pro děti s Aničkou. Rodiče si tedy mohou užít 

obnovu s P. Benešem a děti nechat Aničce a jejímu týmu      . 

• společný oběd v Orlovně, abyste mohli být na programu. Abychom mohli 

zajistit oběd potřebujeme vědět, zda o oběd máte zájem. Společný oběd je 

realizovatelný při minimálním počtu 30 lidí. Předpokládaná cena do 130 Kč 

i s polévkou. (Pokud nás bude více, cena bude nižší). 

Prosím, kdo máte o oběd zájem, zapište se v kostelech na připravené archy.  

Děkujeme za pomoc při organizaci. 

  



Prosba ohledně dětí, které nepřijímají Eucharistii 

Prosím rodiče o připomenutí dětem, které nechodí ke svatému přijímání, aby 

si dávaly prst před ústa. Pomůže nám to při podávání Eucharistie k větší 

důstojnosti a klidu. Děkujeme.  

Nedělní obědy s Vámi😉  

Děkuji Vám mnohokrát, že mě mezi sebe zvete v neděli na oběd. Je to velice 

přínosné mít na sebe konečně čas, povídat si s Vámi, více Vás a Vaše děti 

poznat. I když je Vás mnoho, přesto si říkám, jestli to všichni vědí? Jestli tuto 

informaci čtete poprvé, tak je to prostě možnost být spolu. Nelamte si hlavu 

a nemějte strach. Pro mě je důležité, že můžu být jeden z Vás a s Vámi     ! 

Nové fotky na webu 

V naší fotogalerii nově naleznete: 

• Pouť farníků do Liberce na kněžské svěcení Milana Richtera (22. 10. 2022) 

• Návštěva spolča rodin z Jilemnicka (27. 10. 2022) 

• Kněžské svěcení Milana Richtera v Liberci – 1. album (22. 10. 2022) 

A brzy přibudou další fotky. 

Farní kalendář  

Využijte jedinečné možnosti koupit si náš farní kalendář.  

Kalendář obsahuje i odkazy na liturgická čtení na každý den, 

liturgické barvy apod. A jsou v něm uvedeny také naše poutě a posvícení😉! 

Náklady na tisk jednoho kusu byly 77 Kč. Vyšším příspěvkem podpoříte činnost 

naší farnosti. Děkujeme. 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 6. 11. 
Posvícení 

v Dolní 

Čermné 

8.00 pí. Havlíčková 341 p. Filáček 332 Němečkovi 170 

10.00 Maříkovi Kunčice Kotovi 267 Kyšperkovi 381 

Ne 13. 11. 8.30 Macháčkovi 411 Marešovi 409 Macháčkovi st. 60 

Ne 20. 11. 8.30 Kunertovi 458 Bláhovi 457 Severinovi 342 

Ne 27. 11. 8.30 Židkovi 65 p. Krátký 73 Vašíčkovi 349 

 

Srdečně Vám všem žehnám a přeji pěkné podzimní dny, 
 

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/galerie/foto-2022/rijen-prosinec-2022/2022-10-27-navsteva-spolca-rodin-z-jilemnicka.html
https://dolnocermenska.farnost.eu/galerie/foto-2022/rijen-prosinec-2022/2022-10-22-knezske-sveceni-milana-richtera-v-liberci-1-album.html
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/

