
POŘAD BOHOSLUŽEB 

27. března – 3. dubna  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

27. 3. 

4. neděle  

postní 

 

„Radostná“ 

7.30 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost 

Dolní Čermná – za Jaroslava Nastoupila 

a manželku    

Verměřovice – za Ladislava Faltejska, 

celou rodinu a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

28. 3. 

Pondělí 

po 4. neděli postní  
  

ÚTERÝ 

29. 3. 

Úterý 

po 4. neděli postní 
  

STŘEDA 

30. 3. 

Středa 

po 4. neděli postní 
19.00 Petrovice – za dobré životní rozhodnutí 

ČTVRTEK 

31. 3. 

Čtvrtek 

po 4. neděli postní 
19.00 Verměřovice – na úmysl dárce 

PÁTEK 

1. 4. 

Pátek 

po 4. neděli postní 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Františka Mencla, 

manželku a rodiče 

První pátek v měsíci 

SOBOTA 

2. 4. 
 

11.00 

 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – mše svatá se křtinami Anny 

Koubové  

Verměřovice – s nedělní platností   

– za bývalé kostelníky Josefa 

a Stanislava Pomikálkovy 

NEDĚLE 

3. 4. 

5. neděle  

postní 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

11.45 

Dolní Čermná – za rodiče Bláhovy, syna 

Karla a celý rod 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a všechny 

obyvatele našich obcí  

Petrovice – na poděkování za dar života 

Petrovice – křtiny Stely Anny Bednářové 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – ve ST, ve ČT 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
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Sdělení farníkům                  27. března 2022 

     4. neděle postní 
 

Radostná neděle – Laetare 

Označení dnešní neděle je odvozeno od mešní antifony Laetare 

Ierusalem – Raduj se, Jeruzaléme. Liturgické texty jsou prolnuty 

nadějí na spásu a povzbuzují k radosti.  

Tuto neděli papež tradičně světí zlatou růži, kterou uděluje jako 

zvláštní vyznamenání osobnostem, chrámům, městům či vládám. 

V současné době papežové růži udělují spíše vzácně a prakticky 

výhradně místům, nikoliv lidem.  

V roce 1985 udělil vyznamenání Zlaté růže papež Jan Pavel II. 

velehradské bazilice.    

Ekumenická bohoslužba    

Dnes 27. března, na 4. neděli postní, od 16 hodin jsme zváni Českobratrskou 

církví evangelickou do kostela do Horní Čermné na ekumenickou bohoslužbu, 

kde se také budeme modlit za mír na Ukrajině. Při bohoslužbě bude možno 

přispět na pomoc Ukrajině a po ní se můžeme společně setkat a pobejt spolu 

na tamní faře. Křížová cesta tuto neděli v našem kostele proto nebude. 

POZOR ZMĚNA ČASU    

Se změnou zimního času na letní dochází také 

(jak je zde zvykem) ke změně začátku mší svatých.  

Ve všední dny a v sobotu budou od teď mše svaté až 

v 19 hodin (místo v 18 hodin). 

 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně  

Jelikož je před prvním pátkem, tak florbal bude mimořádně 

již v pondělí 28. března, dá-li nám Pán zdraví, od 18 hodin 

v Orlovně 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!!! 😉   

Setkání dětí, které letos přistoupí k první sv. smíření 

a k prvnímu sv. přijímání  

Setkání proběhne v sobotu 2. dubna JIŽ od 8.00 na faře.  

S dětmi se setkáváme také na hodinách náboženství😉. 

 



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 27. 3. křížová cesta nebude. 

3. 4. Křížová cesta biblická 

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

Všichni jste srdečně zváni.  

Zpovídání před prvním pátkem a před Velikonocemi 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 30. března od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 31. března od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 1. dubna v nové zpovědní místnosti v Dolní 

Čermné od 16.30. 

Další příležitosti slavení svátosti smíření:  

• ve čtvrtek 7. dubna 16.00–18.00 bude zpovídat v DČ 

ve zpovědnici P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče 

• V neděli 10. dubna, na Květnou neděli od 13.30 do 16.30 v nové zpovědní 

místnosti P. Pavel Pokorný a od 16.30 ho vystřídám já. 

• A v úterý 12. dubna generální vikář naší diecéze Mons. Jan Paseka na faře 

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 v kostele většinou možnost ztišení, modlitby, 

naslouchání, setkání s naším dobrým Pánem při adoraci. 

Křtiny v naší farnosti o víkendu 2. a 3. 4. 

Viz rozpis bohoslužeb. Děkujme za tyto nové ratolesti na vinném 

kmeni.  

Ať Pán žehná jim a jejich rodinám😉. 

 



První neděle v měsíci (3. 4.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si při dopoledních mších 

svatých na bohoslužbu slova vezme děti babička Anička😉 

Motlová, která pro ně připraví katechezi, aby si z bohoslužby 

odnesly více vjemů a informací. 

Odpovědi ke mši česky a ukrajinsky 

Máte-li někoho z Ukrajiny, nebo vidíte že je v kostele, můžete mu nabídnout 

brožurku, kterou najdete v našich kostelech. Je také dobré asi jim i ukazovat, 

kde jsme… 

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 na účely tam 

napsané. Jsou také na webu.  

Velikonoční paškálky 

Kdo si objednal, může si zakoupit. Peníze vhoďte prosím do kasičky a škrtněte 

se. Cena za 1 ks je 80 Kč. 

TRIDUUM Modliteb matek – kostel Verměřovice 

Děkuji za tuto iniciativu v naší farnosti. Pán odplat všem, kdo se 

přišli modlit a všem, kdo zorganizovali tuto bohulibou aktivitu. 

 



Tabulka pomoc Ukrajině 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí na svém webu umístila sdílenou tabulku 

nabídky a poptávky materiální pomoci. https://uo.charita.cz/jak-muzete-pomoci/ 

Kdyby měl někdo při vyplňování tabulky Pomoc pro Ukrajinu problém (nebo neumí 

s internetem, počítačem...), může se obrátit na naši milou Vlaďku Dvořákovou, 

která to vyplní. E-mail:  vladka.dvorakova@gmail.com Tel.: 602 685 807. 

Akce, akce, akce 

V pátek zase přišla spousta plakátů na různé akce... najdete na zadní nástěnce 

nebo u ní na stolku. 

Pouť do Říma 

Dá-li Pán, od pondělí 23. května do pátku, či soboty 27., 28. 5. se vydáme 

do Říma. Letecky, cena se vším všudy by to mělo být snad 10–15.000 Kč. 

Je ještě pár volných míst. Ozvěte se prosím co nejdříve. Budu zajišťovat letenky, 

vstupy apod. 

V současné době podmínka: půl roku od dokončeného očkování nebo od třetí 

dávky nebo nemoci. Lze používat tečku. 

Pastorační plán farnosti 

Poslán přes IKF, už je také na webu a vzadu na nástěnce v DČ kostele.  

Z blížících se událostí:  

✓ 9. 4. od 14 hodin generální úklid farního kostela v DČ. Děkujeme za pomoc!! 

✓ 14.–17. 4. společně slavené Velikonoce ve farnosti 

✓ 24. 4. pouť v DČ 

✓ 7. 5. Lidový ples v Turecku 

✓ 8. 5. Den Bible v DČ v Orlovně 

✓ 8. 5. Pouť v Petrovicích 

❖ Když bude pouť či posvícení (a nic do toho nevpadne), bude v DČ mše svatá 

v 8 hodin a druhá mše svatá v 10 hodin. (24. 4. v DČ, 8. 5. v Petrovicích apod.) 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

27. 3. 

7.30 Motlovi 11 Hejlovi 232 p. Filáček 332 

9.00 Faltusovi 356 Kotovi 267 Marešovi 409 

Ne 

3. 4. 

7.30 Macháčkovi st. 60 Marešovi 264 HČ Němečkovi 170 

9.00 Jansovi 7 Jurenkovi 160 Macháčkovi 180 HČ 

Ne 

10. 4. 

7.30 Pecháčkovi 53 pí. Havlíčková 341 Svobodovi 377 

9.00 Macháčkovi ml. 60 Málkovi 180 Vašíčkovi 349 
 

 
 

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

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