
POŘAD BOHOSLUŽEB 

26. února – 5. března 

2023  
 

 

 
  

 

 

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 

PONDĚLÍ 

27. 2. 

Pondělí  

po 1. neděli postní 

18.00 

 

Petrovice – za živé a zemřelé členy živého 

růžence 

ÚTERÝ 

28. 2. 

Úterý 

po 1. neděli postní  
  

STŘEDA 

1. 3. 

Středa 

po 1. neděli postní  
  

ČTVRTEK 

2. 3. 

Čtvrtek 

po 1. neděli postní  

18.00 

 

Verměřovice – za živé a zemřelé z rodiny 

otce Jana    

PÁTEK 

3. 3. 

Pátek  

po 1. neděli postní 

První pátek v měsíci   

15.00 

 

 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – zádušní mše svatá 

za † Jana Faltejska z Dolní Čermné (82 let), 

poté bude tělo odvezeno ke zpopelnění 

Dolní Čermná – za naši farnost a za dobré 

vztahy mezi námi 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

4. 3. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– na poděkování s prosbou o další pomoc 

NEDĚLE 

5. 3. 

2. neděle  

postní 

8.30 

 

10.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Josefa Kroulíka, 

manželku Matyldu a dceru Marii 

Verměřovice – za Ladislava Faltejska, celou 

rodinu a duše v očistci 

Horní Čermná – ekumenická bohoslužba 

 
 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Večerní chvály – v PO, 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. března 

2023  
 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

5. 3. 

2. neděle  

postní 

8.30 

 

10.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Josefa Kroulíka, 

manželku Matyldu a dceru Marii 

Verměřovice – za Ladislava Faltejska, celou 

rodinu a duše v očistci 

Horní Čermná – ekumenická bohoslužba 

PÁTEK 

10. 3. 

Pátek  

po 2. neděli postní 

 

Duchovní obnova  

19.00 

 

 

 

 

Dolní Čermná   

– za Miroslava Pecháčka, jeho manželku 

Vlastu a rodiče z obou stran 

– na poděkování Pánu Bohu s prosbou 

o další pomoc pro celou rodinu 

SOBOTA 

11. 3. 

Duchovní obnova  

 

 

 

 

8.00 

 

 

 

 

18.00 

 

 

Dolní Čermná  

– za živé a zemřelé z rodiny Faltusovy, 

Stejskalovy a za duše v očistci 

– za farnost v Dolní Čermné a za pěkné 

vzájemné vztahy 

Verměřovice – s nedělní platností   

–  za rodiče Čadovy a Hledíkovy, 

syna, dceru a zetě 

NEDĚLE 

12. 3. 

3. neděle  

postní 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy a za duše v očistci 

Petrovice – za živé a zemřelé z rodiny 

Fajtovy 

 

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Večerní chvály – v PÁ 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


Sdělení farníkům             26. února a 5. března 2023 

1. a 2. neděle postní 
 

Poděkování 

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

a děkuji všem, kdo přicházíte na mše svaté a ke společným modlitbám 

a programům, na náboženství apod.  

Děkuji také všem, kdo jste přijali pozvání na děkovná setkání na faru. Myslím, 

že to byly krásné chvíle, kdy jsme mohli spolu „pobejt“😉 v radosti a vděčnosti! 

Děkuji také Martě Marešové, Vlaďce Dvořákové a Magdě Vašíčkové, které 

po všechny čtyři dny byly k dispozici a pomáhaly s přípravou, mytím nádobí, 

úklidem apod. Pán Vám viditelně odplať!!! 

Nedělní sbírky 

• Sbírka této neděle 25. a 26. února při mši svaté je na potřebu farnosti. 

• Příští neděli 4. a 5. března budeme vybírat na elektřinu. Děkujeme!!! 

• V kostelích najdete také kasičky, do kterých můžete přispět mladým z naší 

diecéze na světové dny mládeže v Lisabonu. K této podpoře mladých nás 

vybízí náš biskup Jan Vokál – viz jeho dopis z minulé neděle. 

Sbírky minulých nedělí 

❖  Sbírka na opravu lavic v DČ (11. a 12. 2.) vynesla 12.090 Kč. Děkujeme!!! 

❖  Při sbírce Svatopetrský haléř (18. a 19. 2.) se vybralo 9.770 Kč. Děkujeme. 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 1. března 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 pondělí 27. února od 15.30 hodin v Petrovicích, 

• ve čtvrtek 2. března od 16.30 hodin ve Verměřovicích, 

• v pátek 3. března ve zpovědní místnosti v DČ 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. 

(V sobotu zpovídám dopoledne v Dolní Dobrouči.) 



Křížové cesty v postní době 

Srdečně Vás zvu tuto neděli 26. února od 18 hodin do kostela v Dolní Čermné 

na křížovou cestu „Ovoce Ducha“. 

V pátek 3. 3. v Dolní Čermné po mši svaté – povede modlitbu mládež. 

V pátek 10. 3. bude křížová cesta přede mší svatou v 18.30 v kostele v DČ 

a v neděli 12. 3. od 18 hodin bude křížová cesta rodin.  

První neděle v měsíci (5. 3.) – 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. 

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. a 17. března.  

(Najde už někdo konečně odvahu a chuť přijít? 😉) 

Spolčo v pátek  

Po mši svaté v pátek 3. března a po křížové cestě v kostele jsou mladí srdečně 

zváni na faru na spolčo. Předtím nás doprovodí při mši svaté.  

Ekumenická bohoslužba v neděli 5. 3. od 16 hodin v HČ 

Srdečně Vás zveme k účasti na ekumenické bohoslužbě v neděli 5. března 

od 16.00 v kostele v Horní Čermné. Hlavní téma této bohoslužby bude „Křest, 

který nás spojuje“. Pak jsme zváni na faru na společné setkání.  

Při bohoslužbě bude také modlitba a sbírka na Ukrajinu. 

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.  Hlavní podíl sbírky by šel na pomoc jedné místní rodině, kterou jsem 

zmiňoval v kostele při ohláškách a je zmíněna u kasiček v kostelích. Jsou 

moc vděční za naši pomoc. 

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

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

3.   Našim novým farníkům – Domov u studánky 

Adorace před postní dobou 

Děkuji hrstce věřících, kteří se zapsali a přišli strávit čas s Pánem 

při adoraci.  

  



Postní duchovní obnova naší farnosti 

s P. ICLic. Mgr. Pavlem Andršem z Hejnic 

v pátek 10. a především v sobotu 11. března 2023  

Účastníci podzimního farního výletu si jistě vybaví poutní mariánské místo 

litoměřické diecéze Hejnice, kde nás uvítal – a svým milým a veselým přístupem 

zaujal – právě otec Pavel Andrš 😉. 

Pátek 10. března 

od 18.00 příležitost ke svátosti smíření – P. Pavel Andrš – rezervační systém   

18.30 Křížová cesta 

19.00 mše svatá, po ní večerní chvály 

Sobota 11. března 

8.00  mše svatá v kostele a po ní od cca 9.00 hodin dvě přednášky v Orlovně. 

Mezi přednáškami možnost sv. smíření či rozhovoru s o. Pavlem. 

Současně bude pro děti připraven na faře program s Aničkou Motlovou. 

cca 11.30–12.00 adorace v kostele – možnost svátosti smíření či rozhovoru 

ve zpovědní místnosti s o. Pavlem 

12.00 svátostné požehnání a modlitba Anděl Páně 

 

Společný oběd v Orlovně pro přihlášené!!! 

Přednášky budou v Orlovně, tedy v teple! 😉  

Srdečně zveme😉!!! 

 

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 Pavlovi Okrouhlickým. 

 

mailto:MajvaldovaMarta@seznam.cz


Zápisy z ERF a PRF 

Zápisy z posledních obou rad máte na IKF, na webu a na nástěnkách. 

Nové fotografie na webu 

Na webu přibylo několik nových fotogalerií ze života naší farnosti. 

Srdečně zveme také na: 

➢ Pondělí 13. března od 14 hodin na faře v Dolní Čermné setkání seniorů, 

při kterém nám promítne fotky ze svých cest P. Pavel Pokorný z Jablonného 

(Kuba či Malajsie, spíš Kuba, kde byl minulý rok) 

➢ Středa 22. března od 18.00 na faře biblická hodina – na které se podle zájmu 

domluvíme, jak naše setkání budou probíhat a kterou knihu budeme probírat.  

Střecha nad sakristii v Dolní Čermné 

Děkujeme kostelníkům, že si všimli zatékání, a děkujeme panu Faltusovi 

za opravu.  

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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

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

Ne 12. 3. 8.30 Adamcovi 18 Jurenkovi 160 Svobodovi 377 

Ne 19. 3. 8.30 Dvořákovi 406 Bednářovi 92 Šebrlovi 415 

Ne 26. 3. 8.30 Marešovi 172 Vágnerovi 102 Jansovi 7 

Ne 2. 4. 8.30 Bláhovi 457 Macháčkovi 180 HČ Kotovi 267 
 

Vtípek na konec       

 

 

 

 

Přeji Vám krásně prožitý čas doby postní! 

Srdečně Vám žehná  

Váš otec Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nové číslo účtu farnosti: 256043012/0600  

  Děkujeme za Vaši finanční pomoc. 

Děkujeme těm, co posílají pravidelné příspěvky, 

prosíme posílejte je již na nové číslo. Děkujeme. 

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

