
POŘAD BOHOSLUŽEB 

29. ledna – 5. února 

2023  
 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

29. 1. 
4. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farní rodinu,           

s prosbou o dary Ducha svatého 

pro naše rozhodování a jednání 

Petrovice – za dar života a Boží požehnání 

pro celou rodinu 

PONDĚLÍ 

30. 1. 

Pondělí 4. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

31. 1. 
Sv. Jana Boska, kněze 18.00 Verměřovice – na úmysl dárce  

STŘEDA 

1. 2. 

Středa 4. týdne 

v mezidobí 

18.00 

 

Petrovice – za Alenu a Miroslava Špačkovy, 

duše v očistci a celý rod 

ČTVRTEK 

2. 2. 

Svátek  

Uvedení Páně 

do chrámu 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za Antonína a Martu 

Faltusovy a za všechny živé a zemřelé 

členy rodiny 

PÁTEK 

3. 2. 

Sv. Blažeje, biskupa 

a mučedníka 

První pátek v měsíci 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování a posilu 

pro celou rodinu 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

4. 2. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za rodiny Kubíčkovy a duše v očistci 

NEDĚLE 

5. 2. 

5. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

dobrodince naší farnosti 

Verměřovice – na poděkování za uplynulé 

roky s prosbou o požehnání do dalších let 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Večerní chvály – ve ČT 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 

5. – 12. února 

2023  
 

 

 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

5. 2. 
5. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

dobrodince naší farnosti 

Verměřovice – na poděkování za uplynulé 

roky s prosbou o požehnání do dalších let 

PONDĚLÍ 

6. 2. 

Sv. Pavla Mikiho 

a druhů, mučedníků 
  

ÚTERÝ 

7. 2. 

Úterý 5. týdne 

v mezidobí 
 Pastorační rada farnosti 

STŘEDA 

8. 2. 
Sv. Josefiny Bakhity 

18.00 

 

Dolní Čermná – FARA!!! – za naši farnost 

s prosbou za vedení Duchem svatým  

ČTVRTEK 

9. 2. 

Čtvrtek 5. týdne 

v mezidobí 

10.00 

 

 

Dolní Čermná – FARA!!! – za Sedlákovy 

ze Žďáru s prosbou o Boží pomoc                   

a požehnání  

PÁTEK 

10. 2. 
Sv. Scholastiky 19.00 Dolní Čermná – za Ludvíka Látala 

SOBOTA 

11. 2. 
 

18.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za kmotřičku Růženu Maříkovou 

a celou rodinu 

NEDĚLE 

12. 2. 

6. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

 

 

Dolní Čermná – za rodinu Lenochovu, 

Bednářovu a Vitouchovu 

Petrovice – na poděkování za dar života, 

Boží požehnání a světlo Ducha svatého 

pro všechna naše rozhodování 

do dalších let 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

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

▪ Modlitba se čtením – po mši svaté ve čtvrtek 
 

 

 

 

 

 

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                29. ledna a 5. února 2023 

4. a 5. neděle v mezidobí 
 

Poděkování  

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti, modlíte se za naši farnost 

a přispíváte na chod farnosti. 

Děkuji také všem, kdo jste se zúčastnili ekumenické bohoslužby v našem 

kostele v neděli 15. ledna. Byl jsem mile překvapen a potěšen Vaší velkou 

účastí. Také děkuji Vám všem, kdo jste pomáhali v Orlovně, i Vám, kdo jste 

přinesli něco na stůl. Bůh Vám štědře a viditelně odplať. 

Sbírky minulých nedělí  

• Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov byla 12.160 Kč.  

• Ve prospěch biblického apoštolátu se při tzv. dveřní sbírce vybralo 2.510 Kč. 

Děkujeme za Vaši ochotu se dělit. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Tento svátek (lidově Hromnice) oslavíme ve čtvrtek 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 buď přineste, nebo 

Vám můžeme nabídnout malé svíčky, tzv. „obětinky“. Pak bude krátký průvod 

s rozžatými svícemi na svá místa😉. 

Svatoblažejské požehnání 

Památku svatého Blažeje slavíme v pátek 3. února. Je patronem 

soukeníků, tkalců a trpících lidí. Je jedním ze čtrnácti tzv. svatých 

pomocníků. Dvě zkřížené svíce při svatoblažejském požehnání 

symbolizují bezmocné, svázané Blažejovi ruce při požehnání a 

uzdravení umírajícího chlapce. Jde o akt povzbuzení v těžkostech 

každodenního života a ujištění, že člověk nikdy nezůstane sám. 

„Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka ať Vás (Tě) chrání 

ode všech nemocní nosních, ušních a krčních a od každého jiného zla 

všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Amen.“ 

Toto požehnání budu udělovat po mši svaté v úterý ve Verměřovicích, 

ve středu v Petrovicích a v pátek v Dolní Čermné. 

 



Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 1. února od 16 do 17 hodin bude v kostele v Dolní 

Čermné v nové zpovědní místnosti zpovídat P. Karel Dvořák 

z Letohradu – bez zapisování do rezervačního systému.  

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• v úterý 31. ledna od 16.30 hodin ve Verměřovicích, 

• ve středu 1. února od 15.30 hodin v Petrovicích, 

• ve čtvrtek 2. února ve zpovědní místnosti v Dolní Čermné od 17.00, 

• v pátek 3. února ve zpovědní místnosti v Dolní Čermné od 16.30. 

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, 

setkání s naším dobrým Pánem při adoraci. 

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉! Tento 

týden se neuskuteční florbal, jednak jsou večerní mše před 

prvním pátkem a hlavně je Orlovna předpřipravena na ples. 

Další florbal se uskuteční dá-li Pán ve čtvrtek 9. února od 18 hodin 

v Orlovně v Dolní Čermné. S sebou prosím finanční příspěvek na využití sálu, 

a především na topení (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  

Naše farní knihovna je vám k dispozici každý 1. a 3. pátek v měsíci od 16 

do 17 hodin. Tj. bude otevřeno v pátek 3. února a 17. února. 

Spolčo v pátek  

Po mši svaté v pátek 3. února jsou mladí srdečně zváni na faru na spolčo. 

Předtím nás doprovodí při mši svaté.  

Maškarní ples 

Po dvouleté pauze v sobotu 4. 2. v 19.30 v Orlovně v Dolní Čermné se koná 

Maškarní ples. Ples pořádá farnost společně s Orlem. 

Pokud byste se chtěl někdo zapojit do příprav nebo průběhu plesu či po plese 

uklízet nebo přispět nějakým darem do tomboly – ozvěte se paní Martě Marešové. 

Srdečně Vás zveme – podpořme tuto akci. 



První neděle v měsíci (5. 2.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si při dopoledních mších 

svatých na bohoslužbu slova vezme děti Anička Motlová, která 

pro ně připraví katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více 

vjemů a informací. 

Sbírky v měsíci únoru 

• 4. a 5. února – první neděle v měsíci – na elektřinu ve farnosti 

• 11. a 12. února – na opravu lavic v Dolní Čermné – lavice jsou ve velice 

špatném stavu. Měnilo se cca 10 klekátek, 12 podnoží pod sedáky, 

6 vzpěr pod sedáky, cca 50 ks podklekátek, cca 10 podlahových prken, 

oprava všech podnoží a všech konstrukcí lavic, opravy děravých 

a vadných prken na podlaze, úprava bočních čel a vyrovnání výplní 

v předních lavicích apod. Cena 58.521 Kč.  

• 18. a 19. února celodiecézní (celosvětová) sbírka Svatopetrský haléř 

• 25. a 26. února – na potřeby farnosti 

Děkujeme!!! 

Rytíři Krále 

Milí ministranti, znovu jste pozváni na akce plné dobrodružství, utužování 

přátelství a snahy být jedno. K těmto setkáním Vás zvou Marta a Pavel 

Okrouhlický.  

Čtyři setkání se uskuteční v první polovině roku a tři na podzim. Termíny těchto 

prvních čtyř setkání jsou: sobota 4. března, sobota 1. dubna, z pátka 12. května 

na sobotu 13. května (přespávání na faře) a sobota 10. června. Většinou to 

budou soboty od cca 14 hodin, bude upřesněno vždy před akcí přihlášeným. 

Kdo máte zájem, přihlaste se osobně u Okrouhlických, nebo na e-mailu: 

MajvaldovaMarta@seznam.cz 

Uvítáme i starší ministranty, kteří budou ochotni „být staršími bráchy“, 

pomocníky, těm menším a Martě a Pavle Okrouhlickým. 

Alžběta Mačátová 

V pondělí 16. ledna večer zemřela Alžběta Mačátová nyní z Horní Čermné 88 let 

v blízkosti svých nejbližších. Jelikož poslední rozloučení bylo hned v pátek 

20. ledna, tak tato informace nestihla projít ohláškami. Děkuji za modlitbu 

za její duši a za její rodinu. 

Nová nemocniční kaplanka v našem kraji 

Mgr. Marie SOURADOVÁ, bytem Žamberk, od 21. 1. 2023 na dobu určitou 

do 31. 1. 2025 nemocniční kaplankou v odborném léčebném ústavu 

Albertinum v Žamberku. 

 

mailto:MajvaldovaMarta@seznam.cz


Nové fotografie na webu 

Na webu najdete další nové fotogalerie ze života naší farnosti. 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 29. 1. 8.30 Jurenkovi 160 Macháčkovi 411 Kunertovi 458 

Čt 2. 2. 18.00 Macháčkovi st. 60   Maříkovi Kunčice 

Ne 5. 2.  8.30 p. Kunert 15 Málkovi 180 Marešovi 264 HČ 

Ne 12. 2. 8.30 Marešovi 408 Vašíčkovi 349 Menclovi 193 

Ne 19. 2. 8.30 Kyšperkovi 381 Müllerovi 177 Vávrovi 264 

St 22. 2. 18.00 Svobodovi 252 Klekarovi 292 Karasovi 242 

Ne 26. 2. 8.30 Macháčkovi 55 Hejlovi 232 Zpěvákovi 195 

Ne 5. 3. 8.30 p. Krátký 73 Motlovi 11 Macháčkovi 310 

  

 

 

 

 

Děkuji Vám všem, kdo jste se aktivně podíleli na volbě nového prezidenta.  

Děkuji také za Vaše modlitby za náš stát – a prosím – vytrvejme     ! + 

 
Křesťanův POVOLEBNÍ program: 

Ti, kdo vytvářejí pokoj, budou očekáváni v Boží náruči. 

Ti, kdo jsou milosrdní, sami zakusí milosrdenství.  

Ti, kdo mají těžkosti proto, že dělají dobré věci, mají otevřený Boží svět. 

Radujte se a jásejte, neboť to, co vás čeká v nebi, 

mnohonásobně převýší vaše útrapy. 

(srov. Mt 5,1-12a, redakčně upraveno – vira.cz) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požehnaný týden😉! 

 

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

Nové číslo účtu farnosti: 256043012/0600  

  Děkujeme za Vaši finanční pomoc. 

 

https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/

