
POŘAD BOHOSLUŽEB 

12. – 19. března 

2023  
 

 

 
 

  

 

 

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 

PONDĚLÍ 

13. 3. 

Výroční den zvolení 

papeže Františka 
 Setkání seniorů na faře; snoubenci 

ÚTERÝ 

14. 3. 

Úterý 

po 3. neděli postní  
 Snoubenci; ekonomická rada farnosti 

STŘEDA 

15. 3. 

Středa 

po 3. neděli postní  

18.00 

 

Dolní Čermná – FARA!!! – za zdraví a Boží 

požehnání pro Kateřinu Veselkovou 

ČTVRTEK 

16. 3. 

Čtvrtek 

po 3. neděli postní  
 Vikariátní konference kněží 

PÁTEK 

17. 3. 

Pátek  

po 3. neděli postní 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování za dar 85 let 

života s prosbou o další pomoc a ochranu 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

18. 3. 
 

18.00 

 

 

Petrovice – s nedělní platností   

–  za Josefa Nováka, manželku 

a syna Vlastimila 

NEDĚLE 

19. 3. 

4. neděle  

postní 

 

Laetare  

„Radostná“  

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Bohuslava Pecháčka, 

manželku a syna Vladimíra 

Verměřovice – za Josefa a Marii Motlovy, 

dceru Marii a Helenu 

 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

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
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POŘAD BOHOSLUŽEB 

19. – 26. března 

2023  
 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

19. 3. 

4. neděle  

postní 

 

Laetare  

„Radostná“  

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Bohuslava Pecháčka, 

manželku a syna Vladimíra 

Verměřovice – za Josefa a Marii Motlovy, 

dceru Marii a Helenu 

PONDĚLÍ 

20. 3. 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence 

Panny Marie 

Doporučený svátek 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Františka Mencla 

a manželku 

ÚTERÝ 

21. 3. 

Úterý 

po 4. neděli postní  
  

STŘEDA 

22. 3. 

Středa 

po 4. neděli postní  
 1. biblická hodina na faře 

ČTVRTEK 

23. 3. 

Čtvrtek 

po 4. neděli postní  

10.00 

 

 

Dolní Čermná – FARA!!! – za naši farnost, 

Boží požehnání pro naše vztahy 

a naši společnou cestu     

PÁTEK 

24. 3. 

Pátek  

po 4. neděli postní 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o další pomoc a ochranu 

SOBOTA 

25. 3. 

Slavnost 

Zvěstování Páně 

 

 

9.00 

18.00 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

26. 3. 

5. neděle  

postní 
 

začátek 

letního času 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Hanu 

Formánkovy 

Petrovice – na úmysl dárce 

 
 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

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

▪ Modlitba se čtením – po mši svaté ve čtvrtek a v sobotu 
 

 

 

 

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                 12. a 19. března 2023 

3. a 4. neděle postní 
 

Poděkování 

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

farnost. Děkuji Vám všem, kdo přicházíte na mše svaté a ke společným 

modlitbám a programům, na náboženství apod.  

Děkuji za hojnou účast na ekumenické bohoslužbě v Horní Čermné. 

Děkuji také všem, kdo přijali pozvání na duchovní obnovu farnosti a jakkoliv 

během ní pomáhali.  

Sbírky minulých nedělí 

❖ Na potřeby farnosti jste (25. a 26. 2.) přispěli částkou 9.988 Kč. Děkujeme!!! 

❖ Na elektřinu se (4. a 5. 3.) vybralo 14.240 Kč. Děkujeme!!! Víme, že situace 

je náročná, tak o to více si vážíme Vaší podpory a zájmu o potřeby farnosti!!! 

❖ Příspěvek v kasičkách mladým z naší diecéze na světové dny mládeže 

v Lisabonu činil 7.727 Kč. Děkujeme. 

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat, dělit se…!!!  

Bůh Vám štědře a viditelně odplať! 

Setkání seniorů 

V pondělí 13. března Vás srdečně zvu na 14 h na faru, kde se setkáme 

a prosluníme si tyto zimní dny tímto setkáním😉. Od 15 hodin pak nás čeká 

přednáška P. Pavla Pokorného o jeho loňské cestě na Kubu. Těším se na Vás😉! 

Svátost manželství 

Tento týden se setkám se čtyřmi snoubeneckými páry – po, út, st a pá.  

Prosím o modlitby za ně.  

Křížové cesty v naší farnosti 

I v letošní postní době jsme zváni ke společným modlitbám křížových 

cest – k rozjímání o utrpení Krista a Jeho veliké lásce, snaze 

pochopit náš život v Jeho světle a připodobnění křížových cest 

do našich situací, těžkostí… 

➢ V kostele v Dolní Čermné  

o v pátek po mši svaté  

o v neděli (12., 19. a 26. 3.) v 18 hodin – tuto neděli 12. 3. bude 

Křížová cesta rodin, 19. 3. dětí a 26. 3. mládeže 

➢ V kostele v Petrovicích, a to vždy v úterý od 17 hodin.  

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

Všichni jste srdečně zváni.  



Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉!  

Srdečně Vás zvu na další florbaly ve čtvrtek 16. a 23. března 

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😉.) 

Spolčo v pátek  

V pátek 17. března po mši svaté jsou mladí srdečně zváni na faru na spolčo. 

Předtím nás doprovodí při mši svaté.  

Mše svatá s doprovodem dětské scholy   

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

O týden později bude v neděli promluva pro děti😉.    

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

Tato slavnost se letos přesouvá na pondělí 20. března.  

Srdečně Vás zvu na večerní mši svatou ke cti světce, kterého si 

sv. Terezie z Avily zvolila za patrona svého řádu a o kterém řekla: 

 „Nevzpomínám si, že bych byla sv. Josefa o něco prosila, čeho bych 

nebyla dosáhla... . Zdá se, že Bůh jiným světcům udělil milost, aby nám 

pomáhali jen v některých potřebách, svatému Josefu však udělil moc, 

aby nám pomáhal ve všech našich záležitostech“. 

TRIDUUM Modliteb matek – kostel Verměřovice 

KDY:  v pátek 24. 3. a v sobotu 25. 3. vždy od 16.30 a v neděli 26. 3. 

od 9.00. (V sobotu je od 18.00 mše svatá s nedělní platností) 

Slavnost Zvěstování Páně   

V sobotu 25. 3. si připomeneme biblickou událost, zaznamenanou 

v Lukášově evangeliu, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil 

jí, že počne dítě, že se jí narodí Syn Boží.  

Pro děti:  Znamená to, že za 9 měsíců budou Vánoce!! 😉  

Narodí se Ježíšek😉.  

Srdečně Vás zvu k účasti na této slavnosti v Dolní Čermné v 9 hodin. 

Mše svaté zaměřené na děti 

V neděli 26. 3. bude při obou mších svatých promluva pro děti. 

V Dolní Čermné se předává ovečka😉. 



POZOR ZMĚNA ČASU    

 V neděli 26. března ve 2:00 se čas posune o hodinu 

dopředu na 3:00. Budeme spát o hodinu méně        

Zároveň dojde (jak je zde zvykem) ke změně času mší svatých ve všední dny 

a v sobotu – mše svaté budou až v 19 hodin (místo v 18 hodin).   

Velikonoční paškálky 

Pro zájemce nabízíme společné objednání malých paškálků. 

• s letopočtem cca 4,5 x 24,5 cm za 115 Kč/ks 

• bez letopočtu cca 5 x 21 cm za 80 Kč /ks 

Pokud máte zájem, zapište se v kostele do neděle 12. 3. (nebo napište 

na e-mail naší pastorační asistentce), kolik kusů chcete objednat.  

Postní almužna v naší farnosti 

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

Je také možnost přispívat do označených kasiček v našich kostelech.  

V tomto roce bychom rádi přispěli na tyto tři účely: 

1.  Hlavní podíl sbírky by šel na pomoc jedné místní rodině. Jsou moc vděční 

za naši pomoc. 

2.  Adopce na dálku našeho nově adoptovaného indického chlapce Raphaela 

F. Godada, který je narozený 19. 6. 2015. Je potřeba 6.500 Kč na rok. 

3.  Našim novým farníkům – Domov u studánky 

První biblická hodina 

Srdečně zveme! Středa 22. března od 18.00 na faře. Uvědomujeme si, že si 

nenacházíme čas na čtení Písma svatého, že ho moc neznáme… Kéž nám tato 

setkání v tom pomohou     ! Těším se na Vás     !  

Farní knihovna  

Moji milí, jelikož knihovna na faře je téměř nevyužitá, budeme ji 

redukovat. V první vlně nabízíme dětské knihy. Pokud je chcete do své knihovny 

na stálo, ozvěte se Aničce Motlové (739 072 913, annamotlova@seznam.cz).  

Seznam knih je na IKF a v kostelech. V pátek 17. 3. od 16 do 17 hodin bude 

knihovna otevřena naposledy, pak po domluvě s Aničkou.  

Nové fotografie na webu 

Na webu přibylo několik nových fotogalerií ze života naší farnosti. 

Poutník   

První letošní Poutník vyšel. Doufáme, že Vám udělá radost      ! Nyní máme 

vytištěných 250 ks, přičemž jeden kus vychází na 25,10 Kč. 

mailto:annamotlova@seznam.cz


Kartičky na lavicích   

Na lavicích nově najdete zalaminované kartičky – modlitba za farnost, kterou 

se budeme občas modlit na konci mše svaté a modlitba za kněze ve farnosti. 

Budu vděčný, když se za mě pomodlíte... Je to velice silné slyšet, jak se tuto 

modlitbu modlí v Petrovicích přede mší společně v kostele... Děkuji!!!  

Svátost smíření před Velikonocemi   

Můžete využít všední dny. Jelikož zájem je spíše žádný, využijte prosím 

rezervační systém nebo se ozvěte mě či paní Martě Marešové. 

Dále bude zpovídat v pondělí 27. března P. Karel Dvořák z Letohradu 16–18 

v Dolní Čermné – bez zapisování. 

Středa 29. 3. budu zprostředkovávat Boží lásku a Jeho dotyk v Petrovicích, 

ve čtvrtek 30. 3. ve Verměřovicích a v pátek 31. 3. v Dolní Čermné. V neděli 

2. dubna – na Květnou neděli 16.30–19.30 budeme v Dolní Čermné k dispozici 

3 zpovědníci a v pondělí 3. dubna přijede na faru zpovídat generální vikář 

Mons. Jan Paseka.  

Nenechávejte prosím tuto krásnou svátost na poslední chvíli!!! 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 
 

 

 

Přistoupím k Bohu, který mě naplňuje radostí. /Žl 42/ 

Radost je dechem křesťana.  

Nelze ji koupit nebo vytvořit vlastním úsilím.  

Je plodem Ducha Svatého.  

/papež František/ 
 

 

 

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/

