
POŘAD BOHOSLUŽEB 

19. – 26. února 

2023  
 

 
  

 

 

NEDĚLE 

19. 2. 
7. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a za živé 

a zemřelé z rodiny 

Verměřovice – na poděkování s prosbou 

o požehnání pro celou rodinu 

PONDĚLÍ 

20. 2. 

Pondělí 7. týdne 

v mezidobí 

15.00 

 

 

Dolní Čermná – zádušní mše svatá 

za  Jindřicha Helekala z Horní Čermné 

(81 let), poté uložení do hrobu 

ÚTERÝ 

21. 2. 

Úterý 7. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

22. 2. 

Popeleční středa 

Den přísného postu 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

dobrodince farnosti 

Začátek doby postní 

ČTVRTEK 

23. 2. 

Čtvrtek po Popeleční 

středě 

10.00 

 

 

Dolní Čermná – FARA!!! – za Sedlákovy 

ze Žďáru s prosbou o Boží pomoc 

a požehnání   

PÁTEK 

24. 2. 

Pátek po Popeleční 

středě 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Maříkovy a Hubálkovy 

Večer chval 

SOBOTA 

25. 2. 
 

14.00 

 

 

18.00 

 

Jakubovice – za Anežku Volfovou, syna 

Břetislava, duše v očistci a živé 

i zemřelé obyvatele Jakubovic 

Verměřovice – s nedělní platností   

–  za živé a zemřelé členy živého růžence  

NEDĚLE 

26. 2. 

1. neděle  

postní 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Alžbětu Janků, 

dceru a celý rod 

Petrovice – za Josefa Maixnera a živé 

a zemřelé z rodiny 
 

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 – 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                             19. února 2023 

7. neděle v mezidobí 
 

Poděkování  

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

farnost a přispíváte na chod farnosti. 

Také děkuji Vám všem, kdo jste se zapojili do maškarního plesu v Dolní Čermné. 

Bylo potřeba spousta rukou, spousta Vašeho času a sil. Děkujeme😉!!! 

Představení dětí  

V neděli 12. února na začátku mše svaté v Dolní Čermné představíme děti, 

které letos přistoupí ke své první svátosti smíření a k prvnímu sv. přijímání.  

Prosím provázejme je svou modlitbou.  

Je to těchto 6 dětí: František Macan z Jakubovic, Standa Kot a Štěpánka 

Marešová z Dolní Čermné, Amálka Adamcová z Verměřovic, Natálka Junková 

a Marika Pecháčková z Petrovic. 

Tyto dvě svátosti v našem společenství bude poprvé slavit také Adélka a Daniel 

Macanovi z Prahy. Připravují se zvlášť a připojí se k nám. 

První svátost smíření by měla proběhnout v sobotu 3. června a v neděli 

4. června plánujeme první svaté přijímání.  

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉!  

Srdečně Vás zvu na další naše florbaly ve čtvrtek 23. 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😉.) 

Mše svatá s doprovodem dětské scholy   

bude jako každou třetí neděli v měsíci 19. února v 8.30 v Dolní Čermné. 

Sbírka Svatopetrský haléř 

Tato sbírka v naší farnosti proběhne (viz seznam odváděných sbírek), v sobotu 

18. února a v neděli 19. února. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají 

až do 8. století. Výtěžek sbírky je určen do rukou Svatého otce, který jej pak 

rozděluje podle aktuálních potřeb církve, světa. 



Adorace před postní dobou 

V neděli 19. 2. (16–19 h) a v úterý 21. 2. (14–17.30 h) bude ve farním 

kostele možnost adorace NSO, jako příprava na postní dobu. Prosím, 

zapište se na připravené archy v kostele v DČ, nebo do rezervačního 

systému, abychom věděli, že je v kostele zajištěna služba… Děkujeme😉!    

 

Popeleční středa a udělování popelce  

Popeleční středa je dnem přísného postu. Tento den se při mši svaté 

bude udělovat popelec a začneme takto společně přípravu 

na Velikonoce, dobu postní. 

 

Postní almužna v naší farnosti 

Můžete si brát opět krabičky – kasičky – do kterých můžete i letos přispívat. 

V tomto roce bychom rádi přispěli na tyto tři účely: 

1.  Adopce na dálku našeho nově adoptovaného indického chlapce (Cynthia 

skončila už své studium) – je potřeba 6.500 Kč na rok. 

2.  Našim novým farníkům – Domov u studánky 

3.  A hlavní podíl sbírky by šel na pomoc jedné místní rodině, která nechodí 

do kostela, ale myslíme si, že by bylo krásné, kdybychom jim pomohli,  

protože si myslíme, že naši pomoc potřebují. Říkali, že jsme první, kdo jim 

nabízejí pomoc a jsou moc rádi a vděční😉! 

Křížové cesty v postní době 

Pobožnost křížové cesty se budeme modlit vždy v pátek po mši svaté v kostele 

v Dolní Čermné – kromě pátku 24. 2. a 10. 3., kdy bude mimořádně přede mší 

svatou, protože jednou je po mši Večer chval a po druhé bude zpovídat 

exercitátor. 

V kostele v Dolní Čermné bude křížová cesta také v neděli 26. 2., 12. 3., 19. 3. 

a 26. 3. od 18.00 hodin.  

Na Velký pátek bude křížová cesta v 15.00 hodin na Mariánské Hoře. 

 

Večer chval 

V pátek 24. 2. po mši svaté bude následovat Večer chval – všichni jste srdečně 

zváni.  



Setkání – jako dík za službu farnosti 

Děkuji tolika Vám, že nám pomáháte různorodými službami ve farnosti 

a někteří jich dokonce zvládají několik. Děkujeme!!! 

Jako PODĚKOVÁNÍ ZA SLUŽBU FARNOSTI 😉!!! proběhnou na faře v Dolní Čermné 

následující setkání, alespoň některých skupin, služebníků. Budeme rádi, když 

si najdete čas😉!: 

▪ pondělí 13. 2. od 15.00 hodin – Verměřovice (úklid kostela, květiny, otvírání 

a zavírání kostela) + Petrovice (úklid kostela a květiny) 

a květiny Dolní Čermná – cca 23 lidí 

▪ pondělí 13. 2. od 18.00 hodin – úklid kostela Dolní Čermná – cca 31 lidí 

▪ pondělí 20. 2. od 18.00 hodin – kostelníci, varhaníci, vyučující náboženství, 

akolyté, vedoucí schol a chrámového sboru – cca 29 lidí 

▪ úterý 21. 2. od 18.00 hodin –ti, kdo uklízejí faru a jinak pomáhají ve farnosti, 

na faře, fotografové apod. – cca 21 lidí 

To je celkem 104 lidí😉))) uf. A to tam nejsou lektoři, úklidy sněhu, ministranti, 

chrámový sbor, mládež… Děkujeme😉!!! 

Pokud by se někomu (jeho) termín nehodil, dejte mi prosím vědět, v jakém jiném 

z nabízených termínu můžete přijít.  

 

Lepší přijít než přijet, rád Vás pak odvezu;)!!! 

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. 

 

Nové fotografie na webu 

Na webu přibylo několik nových fotogalerií ze života naší farnosti. 
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Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji a vyprošuji, 

hodně radosti z toho,  

že jsme Jím povoláni být Božími dětmi😉! 

 

Váš otec Jan 

 

Časy se mění       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

