
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

12. – 19. prosince  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

12. 12. 

3. neděle 

adventní 

GAUDETE 

(RADOSTNÁ) 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele naší farnosti 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Verměřovice – na poděkování za další rok 

života   

SOBOTA 

18. 12. 
 

18.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Ivetu Maixnerovou 

NEDĚLE 

19. 12. 

4. neděle 

adventní 

7.30 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za farnost 

Dolní Čermná – za Josefa a Alžbětu Janků, 

dceru a celý rod 

Petrovice – na úmysl dárce     

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v SO po večerní mši svaté    

Srdečně zvu 😉! 

 

Od pondělí 13. prosince do pátku 17. prosince 

v případě potřeby zaopatřování  

nebo dalších neodkladných kněžských záležitostí 

mě zastupuje P. Pavol Sandánus z Nekoře,   

tel.: 733 161 606.  
 

Jinak informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka  

Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905,  

e-mail: marta_maresova@seznam.cz  

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům           12. prosince 2021 

3. neděle adventní 

Sbírka dnešní neděle   

Dnešní sbírka bude odeslána na kněžský seminář a formaci bohoslovců.  

Děkujeme. Pán Vám odplať!    

Sbírka na alby a burzy 

Sbírka minulé neděle na potřeby pro nové akolyty činila 11.142 Kč.  

Díky za Vaši štědrost a pomoc😉!!! 

Zpovídání před Vánocemi   

V pátek 17. 12. budu zpovídat v Nekoři, v sobotu 18. 12. 

v Jablonném.  

Zde u nás se bude zpovídat: 

• Neděle 19. 12. v kostele v DČ – 16.00 až cca 19.00 hodin 

Budou zpovídat 3 kněží. P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí 

v sakristii, P. Pavol Sandánus z Nekoře ve zpovědnici a P. Jan Lukeš 

v nové zpovědní místnosti. 

Zároveň je v tomto čase možnost adorace. 

Prosím zapište se opět do rezervačního systému.  

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

• Úterý 21. 12. na faře – od 16.30 hodin 

Zpovídá náš generální vikář Mons. Jan Paseka. Opět se prosím zapisujte 

do rezervačního systému. 

• Středa 22. 12. a čtvrtek 23.12. přede mší svatou, opět je vypsáno 

v rezervačním systému a dle potřeby se časy navýší.  

 

„Dětská“ mše svatá 

V neděli 19. 12. bude v 9.00 (jako každou třetí neděli v měsíci) tzv. 

„dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské scholy, promluva pro děti, 

předává se ovečka😉.   

Připomínám úkol z poslední mše pro děti: Pamatuješ si nějakou sochu, která se 

dá najít na území naší farnosti? Vyber si tu, která se ti nejvíc líbí 😊.    

  



Poděkování 

✓ Děkuji Vám všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. 

✓ Děkuji Vám všem, kdo jste přijali teď v zimě službu na odklízení 

sněhu. (V DČ jsou nové rozpisy na úklid sněhu a úklid kostela. 

Moc moc děkujeme!!!) 

Ještě jednou velký dík za zpovědní místnost 

V této farnosti se bohužel moc nechválí;(, tak mám radost, že takové nadšení 

ze zpovědní místnosti předvedl několikrát P. Pavel Pokorný z Jablonného, který 

mě před nastoupenou jednotkou kněží našeho vikariátu ve čtvrtek řekl, že se 

mohu zpovídat z účasti na cizích hříších, protože mi závidí, jak máme 

nádhernou zpovědní místnost😉. Ještě jednou děkuji Ing. Jiřímu Svobodovi 

za návrh a panu Janu Svobodovi a jeho firmě za realizaci. A samozřejmě dárci 

za zaplacení, PRF za odsouhlasení apod. Pán Vám viditelně odplať! ;) + 

Svaté přijímání pro nemocné  

Pokud jste někdo nemocný, v karanténě nebo nemůžete 

chodit do kostela, nebojte se požádat o donesení sv. přijímaní. 

Máme zde nyní 7 akolytů: Jana Moravce z Verměřovic 

(773 566 433), dále je to paní doktorka Zdena Novotná 

(mudrnovotna@seznam.cz) – naše specialistka na nemocné 

koronavirem😉 – která se nabízí v neděli 17–19 hodin.  

A naše nové přírůstky: Karel Macháček (732 531 558) a Vít Macháček z Dolní 

Čermné (737 784 608), Josef Vondra ml. (731 453 618) a Pavel Okrouhlický 

z Petrovic (774 820 877) a Tomáš Mařík z Kunčic (606 822 234).  

Můžete se s nimi domluvit i na pravidelném přinášení Eucharistie každý týden 

apod.  

Synoda 

Viz minulé a předminulé předpředminulé😉 ohlášky.  

Můžete se zapsat do skupinek podle témat.  

Pastýřský list k završení Roku sv. Josefa biskupa Jana Vokála 

List bude přečten při mši svaté, zaslán na IKF a umístěn na webu farnosti. 
 
 

Přeji požehnaný týden     
 

  Váš otec Jan       + 
 

 

 

 

 

 

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

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky. 

 

mailto:mudrnovotna@seznam.cz
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/


 

 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

12. 12. 

7.30 Svobodovi 377 Bednářovi 92 Adamcovi 18 

9.00 Kyšperkovi 381 Jansovi 7 Židkovi 65 

Ne 

19. 12. 

7.30 Svobodovi 252 Müllerovi 177 Němečkovi 170 

9.00 Marešovi 409 Karasovi 242 Vašíčkovi 349 

Pá 

24. 12. 

16.00 Čtou děti 

24.00 Půlnoční mše svatá – Maříkovi z Kunčic 

So 

25. 12. 
10.30 Šebrlovi 415 Málkovi 180 Macháčkovi st. 60 

Ne 

26. 12. 

7.30 pí. Havlíčková  341 Marešovi 172 Marešovi 264 HČ 

9.00 Jurenkovi 160 Pecháčkovi 330 Macháčkovi 411 
 

 


