
POŘAD BOHOSLUŽEB 

13. – 20. března  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

13. 3. 

2. neděle  

postní 

Výroční den zvolení 

papeže Františka  

(9 let) 

7.30 

 

 

9.00 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – za mír na Ukrajině 

Verměřovice – za Josefa a Annu 

Macháčkovy a dceru Helenu 

Při mši svaté křtiny: Jakub Kuře z Litomyšle   

PONDĚLÍ 

14. 3. 

Pondělí 

po 2. neděli postní  
  

ÚTERÝ 

15. 3. 

Úterý 

po 2. neděli postní 
 První setkání nové pastorační rady farnosti 

STŘEDA 

16. 3. 

Středa 

po 2. neděli postní 
18.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce  

ČTVRTEK 

17. 3. 

Čtvrtek 

po 2. neděli postní 

Sv. Patrika, biskupa 

 Vikariátní schůze kněží 

PÁTEK 

18. 3. 

Pátek 

po 2. neděli postní 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o Boží požehnání, ochranu a dar zdraví 

SOBOTA 

19. 3. 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence 

Panny Marie  

– doporučený svátek 

9.00 

18.00 

 

Dolní Čermná – za kostelníka Josefa Mareše  

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

20. 3. 

3. neděle  

postní 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé a 

zemřelé farníky a za dobrodince 

naší farnosti 

Dolní Čermná – za Bohuslava Pecháčka, 

manželku a syna Vladimíra  

Petrovice – za zemřelé z rodiny Klekarovy 

a Vágnerovy 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST a v SO po večerní mši svaté   

Srdečně zvu 😉! 
 

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. března 2022 

   2. neděle postní 
 

Poděkování duchovní obnova 

  Děkuji všem, kdo jste přišli a kdo jste jakkoliv pomáhali!!! 

Sbírka v sobotu 12. a v neděli 13. března 

Je určena jako Celostátní sbírka pro mládež na Celostátní setkání mládeže 

v Hradci Králové a Světový den mládeže v Lisabonu. Děkujeme. 

Výroční den zvolení papeže Františka  

Tuto neděli 13. března uplyne 9 let od zvolení papeže Františka.   

Prosím pamatujme na něho ve svých modlitbách.  

Jsem vděčný za jeho lásku, kterou projevuje všem lidem a ukazuje nám našeho 

Dobrého Otce.  

Poutník 

Právě vyšel farní časopis Poutník. Ač je zachován formát, barevná obálka, 16 

stran uvnitř černobílých, ceny se bohužel zvedají, a tak tisk při 200 ks vychází 

na 22,30 Kč za kus. Můžete si ho vzít, snad Vás potěší. Je to o farnosti pro 

farnost. Kdo můžete přispět, děkujeme😉! 

Setkání PRF 

První setkání nově zvolené pastorační rady farnosti proběhne v úterý 15. 3. 

od 18 hodin na faře. Prosme o dary Ducha Svatého pro správné vedení😉! 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně  

Ve čtvrtek 17. března, dá-li nám Pán zdraví, od 18 hodin Vás 

opět zvu ke sportu do Orlovny v DČ. Obuv na přezutí 

s sebou, kdo má, tak florbalovou hokejku (jsou také k zapůjčení) a cca 50 Kč 

na příspěvek na topení, kdyby zbylo, tak na pronájem. Protopí se cca 600 Kč ;(. 

Vítán je opravdu každý!!! 😉   

Další setkání biřmovanců 

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  Sejdeme se v sobotu 

19. března tentokrát po mši svaté v 11.00 na faře. 

Mše svaté zaměřené na děti 

V neděli 20. března 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 neděli 20. 3. bude promluva zaměřena na děti. 



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 v pátek po mši svaté a v neděli v 18 hodin.  

Tuto neděli 13. 3. bude křížová cesta se svatým Janem Pavlem II. 

20. 3. Křížová cesta dětí 

27. 3. je ekumenická bohoslužba v Horní Čermné, KC nebude 

  3. 4. Křížová cesta biblická 

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

Všichni jste srdečně zváni.  

Postní aktivita pro děti – Cesta k prameni 

Za splnění úkolu smíš v kostele vhodit jeho symbol do studny, kterou 
se budeme v postní době snažit naplnit.  

Úkoly:   

❖ modlitba – jen tak si popovídej s Bohem; střelná modlitba 

❖ láska – nějakým způsobem ji projev, vyjádři  

❖ dobrý skutek a pomoc – udělej něco navíc; pomoz tomu, kdo to potřebuje  

❖ odřeknutí – zřekni se něčeho, obětuj to za dobrou věc; (postní) almužna 
(přispěj do kasičky) 

❖ prosby a díky – popros nebo poděkuj Stvořiteli; napiš na papírek 
(v kostele), slož a vhoď do studny 

❖ speciál – někdy se objeví konkrétní úkoly na papírku; po jejich splnění je 
vhoď do studny  

Hodně štěstí! 😉 

Tým postní cestičky (Matěj Mareš, Terka Vávrová, Maruška Pecháčková, Dan Mareš) 

Postní almužna v naší farnosti 

V průběhu postní doby můžete přispívat do kasiček, které máte doma, nebo 

pro ty dospělejší 😉, také do označených kasiček v našich kostelech.  

Velikonoční paškálky 

Pro zájemce nabízíme společné objednání malých paškálků (80 Kč/ks), 

průměr 4,5 cm a 24,5 cm vysoké, s letopočtem.  

Pokud máte zájem, zapište se v kostele (nebo napište na e-mail naší 

pastorační asistentce), kolik kusů chcete objednat.  

  



Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření 

Drazí věřící, sestry a bratři  

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění 

protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích 

respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké 

době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli 

přibrzdit šíření nemoci. 

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast 

na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích 

prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké 

situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň 

na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, 

a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní 

přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině. 

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou 

očišťování, pokání a přípravy na Kristův 

velikonoční dar nového života. Zařaďme do 

svých programů i svátost smíření, řádnou 

zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít 

nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme 

svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro 

které je obtížné se do kostela dostat. V rámci 

nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště 

potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního 

přátelství s Kristem. 

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu 

umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději 

od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek. 

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít 

jako svědkové vítězného Krista. 

Vaši čeští a moravští biskupové 
 

Knížky z farní půdy  

Za tři krabice knih z farní půdy, které jsem odeslal k Praze panu Míčkovi, který 

provozuje antikvariát knih především s náboženskou literaturou 

www.prectene-knihy.cz, nám bude zasláno jako dar církvi 2.550 Kč😉.  

V pondělí si odvezl 9 krabic P. Kolovratník z České Třebové, 5 jich dal 

na vlakové nádraží k rozebrání – má s tím dobrou zkušenost😉 – a 4 krabice se 

pokusí prodávat ve svém antikvariátě na aukro.cz – uživatel pjl. Pomohl mi 

zároveň připravit dalších 5 krabic do sběru papíru😉, případnému zájemci 

přivezu přede dveře😉.  

http://www.prectene-knihy.cz/
https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/33132_33132/m_max__w_1440__o/mask-5246910-1280.jpeg


Knížky z farní půdy k rozebrání  

Nyní Vám nabízím knihy blahoslavená Zdislava z roku 1991 a knihu 

blahoslavený Jan Sarkander z roku 1969, tento výtisk vydaný v roce 1990. 

Ekumenická bohoslužba    

27. března, na 4. neděli postní, od 16 hodin jsme zváni do kostela do Horní 

Čermné na ekumenickou bohoslužbu a po ní na společné posezení. 
 

První sliby řeholnice na Mariánské Hoře v po 7. 3. – poděkování 

(Sliby proběhly na přání sester v soukromí, a proto jsem o nich neinformoval předem.) 

Chvála Kristu! 

Vážený otče, 

zdravím Vás z Olomouce a chci Vám poděkovat za možnost mše svaté 

na Mariánské Hoře 7. 3. 2022, při které složila řeholní sliby ve Společnosti sester 

Ježíšových sr. Klára Piskořová (z komunity SSJ v Ústí nad Orlicí). 

Mši sv. sloužil farář dómské farnosti v Olomouci O. Ladislav Švirák a přítomno 

bylo deset sester Ježíšových. Sr. Klára měla sliby skládat 27.2. v Olomouci spolu 

s druhou novickou, protože ale byla krátce předtím pozitivně testována na covid, 

museli jsme hledat náhradní řešení. 

Děkuji ještě jednou za Vaši vstřícnost. 

V modlitbě Vám a celé farnosti vyprošuji Boží požehnání, ochranu a pomoc. 

Sr. Olga Zelená, Společnost sester Ježíšových, Olomouc 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

13. 3. 

7.30 Dvořákovi 406 Svobodovi 252 Bláhovi 457 

9.00 Kyšperkovi 381 Marešovi 408 Karasovi 242 

So 19. 3. 9.00 Adamcovi 18 Šebrlovi 415 Macháčkovi ml. 60 

Ne 

20. 3. 

7.30 Müllerovi 177 Kunertovi 458 Zpěvákovi 195 

9.00 Macháčkovi 411 Pecháčkovi 330 Židkovi 65 

Pá 25. 3. 19.00 Vágnerovi 102 Maříkovi Kunčice Macháčkovi 180 HČ 

Ne 

27. 3. 

7.30 Motlovi 11 Hejlovi 232 p. Filáček 332 

9.00 Faltusovi 356 Kotovi 267 Marešovi 409 
 

 

 

 

 
 

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/

