
POŘAD BOHOSLUŽEB 

13. – 20. února  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

13. 2. 

6. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a živé 

a zemřelé z rodiny 

Dolní Čermná – na poděkování za ochranu 

a pomoc v nouzi 

Verměřovice – na poděkování za dar 84 let 

života, s prosbou o další požehnání 

SOBOTA 

19. 2. 
 

18.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za živé i zemřelé z rodiny Horákovy, 

Faltusovy a na dobrý úmysl 

NEDĚLE 

20. 2. 

7. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

10.30 

Dolní Čermná – za naši farnost, za všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Petrovice – za Martu a Josefa Junkovy 

 

  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 14. února do pátku 18. února  

v případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí mě zastupuje  

P. Josef Roušar z Letohradu, tel.: 737 747 204. 

 

Informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka 

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

e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

 

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          13. února 2022 

6. neděle v mezidobí  

Druhé kolo voleb do pastorační rady naší farnosti 

Do neděle 13. února 2022 je možné v našich kostelech vhodit volební list do 

připravené volební schránky. 

Volební list s kandidátkou členů do Pastorační rady farnosti DČ je k dispozici 

na stolcích v našich kostelech. Zaškrtnout můžete maximálně 4 kandidáty. 

Jeden bude zvolen za Petrovice, jeden za Verměřovice a dva za Dolní Čermnou.  

Ať Pán žehná naší farnosti a těmto volbám a nové pastorační radě! 

Mše svaté zaměřené na děti 

Příští neděli, v neděli 20. února bude v 9.00 (jako každou třetí neděli 

v měsíci) tzv. „dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské scholy, 

promluva pro děti, předává se ovečka😉.   

I při ostatních mších svatých v sobotu 19. 2. a v neděli 20. 2. bude promluva 

zaměřena na děti.  

Představení našich biřmovanců v neděli 20. února 

Asi se nesejde všech 24 biřmovanců, ale snad většina, kdy bychom se při mši 

svaté v 9 hodin chtěli těmito našimi poklady pochlubit a poprosit o modlitbu za 

ně😉! 

Uvedení členů nové PRF při mši svaté 20. února v 9 hodin 

Při této mši svaté by mělo proběhnout uvedení nových členů Pastorační rady 

farnosti Dolní Čermná. 

Florbal tento týden není 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

20. 2. 

7.30 Hejlovi 232 Macháčkovi st. 60 Pecháčkovi 53 

9.00 Macháčkovi 411 p. Krátký 73 Šebrlovi 415 

Ne 

27. 2. 

7.30 Marešovi 264 HČ Němečkovi 170 pí. Havlíčková 341 

9.00 Vágnerovi 102 Židkovi 65 Macháčkovi 55 
 
 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

