
POŘAD BOHOSLUŽEB 

11. – 18. prosince  

 2022 

 
  

 

 

NEDĚLE 

11. 12. 

3. neděle  

adventní 

GAUDETE 

(RADOSTNÁ) 

8.30 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče 

a bratry 

Verměřovice – na poděkování za dar života 

a víry a za rodinu Macanovu, 

celý rod a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

12. 12. 

Pondělí po 3. neděli 

adventní 
  

ÚTERÝ 

13. 12. 

Sv. Lucie, 

panny a mučednice 
  

STŘEDA 

14. 12. 

Sv. Jana od Kříže, 

Kněze a učitele církve 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Boží ochranu a pomoc 

pro celou rodinu 

ČTVRTEK 

15. 12. 

Čtvrtek po 3. neděli 

adventní 
10.00 Dolní Čermná – na poděkování za dar života 

PÁTEK 

16. 12. 
Pátek po 3. neděli 

adventní 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za živé 

a zemřelé farníky 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

17. 12. 
 

11.00 

 

 

18.00 

 

 

 

 

Dolní Čermná – zádušní mše svatá 

za Boženu Málkovou z Horní Čermné, pak 

uložení do hrobu na místním hřbitově 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na poděkování za uplynulá léta s prosbou 

o požehnání do let dalších pro celou rodinu 

a za dlouholetého parťáka P. Jaroslava 

Mikeše 

NEDĚLE 

18. 12. 

4. neděle  

adventní 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Josefa Hrdličku, jeho 

rodiče a prarodiče 

Petrovice – na dobrý úmysl 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po dopolední 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


Sdělení farníkům           11. prosince 2022  

3. neděle adventní  

Sbírka dnešní neděle   

Dnešní sbírka bude odeslána na kněžský seminář a formaci bohoslovců.  

Děkujeme. Pán Vám odplať!  

Poděkování adventní duchovní obnova   

Byl jsem mile potěšen a překvapen tak velikou účastí v pátek a v sobotu na mších 

svatých a na samotné duchovní obnově. Díky Vám všem, co jste přišli!!! 

Děkuji také všem, kdo jste jakkoliv pomáhali, zvlášť Martě Marešové, chlapům 

s přípravou a úklidem sálu, panu Jiřímu Macháčkovi za výborný oběd, Aničce 

a Magdě Motlovým, že se staraly o děti a všem nejmenovaným😉!!! 

Díky, že jste si našli čas, ať pocítíte Jeho požehnání na vlastní kůži😉! 

Zpovídání před Vánocemi 

• Všední dny – přede mší svatou. Díky rezervačnímu systému 

mohu naplánovat i více času před začátkem mše na zpovídání. 

Případně mi dejte vědět, pokud je již plno. Vy bez internetu 

můžete volat paní Martě Marešové apod. K dispozici jsem 

i po mších po večerních chválách, po domluvě apod.  

• Neděle 18. 12. v kostele v DČ – 16.30 až cca 19.30 hodin – budou zpovídat 

3 kněží:  

▪ P. Karel Moravec v sakristii,  

▪ P. Pavel Pokorný ve zpovědnici 

▪ P. Jan Lukeš ve zpovědní místnosti.  

  Zároveň je v tomto čase možnost adorace. 

Prosím zapište se opět do rezervačního systému.  

Od 18.30 mohou přijít ti, kdo se nechtějí zapisovat😉. 

• Pondělí 19. 12. na faře – od 16 do 19 hodin – Bude zpovídat náš generální 

vikář Mons. Jan Paseka. Prosím zapisujte do rezervačního systému, 

abych věděl jestli má přijet. 

• Středa 21. 12. bude ve zpovědnici v kostele 16–17 hodin P. Pavel Mistr  

• Čtvrtek 22. 12. od 13 hodin P. Karel Dvořák z Letohradu. 

Myslím tedy, že možností je opravdu spousta. 

Pěkně prožijte tuto uzdravující svátost, svátost lásky😉! 

(Já ještě zpovídám ve čtvrtek 15. 12. 15–17 v Letohradě, v sobotu 17. 12. 13–15 

v Jablonném a v pondělí 19. 12. ve Výprachticích 16.45–17.45.) 
 



Pastorační rada v úterý 

V úterý 13. prosince se od 18 hodin koná pastorační rada farnosti. Prosíme 

o modlitbu, o správné rozlišování, rozhodování, jednání. Děkujeme😉! 

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 (15. prosince) od 18 hodin. 

S sebou prosím finanční příspěvek na využití sálu (cca 20 Kč, v případě že 

budeme topit cca 50 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😉.) 

Farní knihovna  

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

je ochotná vám knížky půjčit, kdykoli se ozvete.  

Tato naše knihovna je pravidelně otevřena každý 1. a 

3. pátek v měsíci od 16 do 17 hodin.  

Tj. bude otevřeno v pátek 16. prosince a 6. ledna. 

 

Spolčo 

Mladí jsou srdečně zváni na spolčo na faru v pátek 16. 12. od  cca 20 hodin. 

Předtím nás doprovodí na mši svaté. Mohu pomoci přivézt, odvézt. 

 

Mše svaté zaměřené na děti     
V neděli 18. 12. bude v 8.30 (jako každou třetí neděli v měsíci) tzv. 
„dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské scholy, promluva pro děti, 

předává se ovečka😉.     

I v Petrovicích bude promluva zaměřena na děti.   

Sbírka minulého víkendu 3. a 4. 12. – na elektřinu ve farnosti 

První víkend v prosinci jsme opět vybírali na elektřinu ve farnosti – přispěli jste 
částkou 13.020 Kč. Děkujeme!!! Pán Vám odplať. 

Pozvánka do Letohradu  

V sobotu 17. 12. jste zváni od 19.30 do kostela v Letohradě – Orlici na večer plný 

nádechu adventní atmosféry, kdy v kostele společně zažijeme čas se svařákem 

v ruce, zpěvem písní chval a sdílením se v očekávání Vánoc – s Bohem. 

Kapela DOTEK 

Plakáty jsou v kostele a pozvánka na IKF. 

 



Betlémské světlo v Turecku 

V kostele a v Konzumu v Turecku se můžete zapsat a skauti Vám donesou 

Betlémské světlo na Štědrý den dopoledne 

Poutník 

Vyšlo nové číslo farního časopisu. Je k dispozici v našich kostelech. Při 300 ks 

se nám podařilo mít cenu za jeden výtisk 21 Kč, přesně 20,80 Kč.  

 

  

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 11. 12. 8.30 Klekarovi 292 Karasovi 242 Svobodovi 252 

Ne 18. 12. 8.30 Hejlovi 232 Zpěvákovi 195 Jurenkovi 160 

So 24. 12. 
16.00 Mše sv. pro děti 

24.00 Svobodovi 377  Adamcovi 18  Dvořákovi 406 

Ne 25. 12. 10.30 Málkovi 180 Šebrlovi 415 Vágnerovi 102 

Po 26. 12. 10.30 Bednářovi 92 Marešovi 172 Pecháčkovi 53 

So 31. 12. 16.00 Jansovi 7  Motlovi 11 

Ne 1. 1. 10.30 Macháčkovi 180 HČ pí. Havlíčková 341 p. Filáček 332 

 

 

 

 

 

 

Radostný třetí adventní týden 😉! 

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/

