
POŘAD BOHOSLUŽEB 

20. – 27. listopadu  

 2022 

 

 

 

  

 

 

NEDĚLE 

20. 11. 

SLAVNOST  

JEŽÍŠE KRISTA  

KRÁLE 
 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Alžbětu Janků, 

dceru a celý rod 

Při mši svaté křtiny Aničky Jurenkové 

Petrovice – za všechna požehnání a milosti, 

na poděkování za dar života 

PONDĚLÍ 

21. 11. 

Zasvěcení Panny Marie 

v Jeruzalémě  
 Kněžský den v Hradci Králové 

ÚTERÝ 

22. 11. 

Sv. Cecílie,  

panny a mučednice  
  

STŘEDA 

23. 11. 

Slavnost 

sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka, 

hlavního patrona 

královéhradecké 

diecéze 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Jana Smejkala, rodiče 

a sourozence 

ČTVRTEK 

24. 11. 

Sv. Ondřeje Dung Laca, 

kněze a druhů, 

mučedníků 

10.00 Dolní Čermná – na poděkování za dar života 

PÁTEK 

25. 11. 

Sv. Kateřiny 

Alexandrijské,  

panny a mučednice 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za bývalou varhanici Annu 

Markovou a za bývalé kostelníky Josefa 

Mačáta, Josefa Appla a Josefa Mareše 

SOBOTA 

26. 11. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

   

NEDĚLE 

27. 11. 

1. neděle  

adventní 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Marii 

Pecháčkovy, dceru Bohuslavu 

a syna Jiřího 

Verměřovice – za Gustava Rouse, rodiče 

a živou rodinu  
 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po 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
mailto:marta_maresova@seznam.cz


POŘAD BOHOSLUŽEB 

27. listopadu – 4. prosince  

 2022 

 

 

 

 

  

 

 

NEDĚLE 

27. 11. 

1. neděle  

adventní 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Marii 

Pecháčkovy, dceru Bohuslavu 

a syna Jiřího 

Verměřovice – za Gustava Rouse, rodiče 

a živou rodinu  

PONDĚLÍ 

28. 11. 

Pondělí po 1. neděli 

adventní 
 Redakční rada Poutníka, florbal 

ÚTERÝ 

29. 11. 

Úterý po 1. neděli 

adventní 
  

STŘEDA 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Jarmilu Menclovou 

a manžela 

ČTVRTEK 

1. 12. 

Čtvrtek po 1. neděli 

adventní 
18.00 Verměřovice – na dobrý úmysl dárce 

PÁTEK 

2. 12. 

Sv. Františka 

Xaverského, pouť 

v Petrovicích 

První pátek v měsíci 

18.00

!!! 

Petrovice  

 

SOBOTA 

3. 12. 
 

6:45 

 

 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farní rodinu 

a všechny obyvatele našich obcí, zvlášť 

za ty, kteří prožívají nějaké těžkosti 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Aleše Mikulu, tatínka 

a babičku Ludmilu Duškovou   

NEDĚLE 

4. 12. 

2. neděle  

adventní 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – na poděkování za dar 80 let 

života s prosbou o další ochranu 

Petrovice 

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – ve ST, ČT, 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
mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům           20. listopadu 2022  

Slavnost Ježíše Krista Krále  

Sbírka této neděle – 20. 11.   

Dnešní sbírka je celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních 

budov.  

Předem děkuji za Vaši štědrost, solidaritu a pomoc! Pán Vám štědře odplať! 

Sbírka minulé neděle – na podporu katolických médií 

Do této tzv. dveřní sbírky jste přispěli částkou 3.667 Kč. Děkujeme. 

Sbírka na elektřinu ve farnosti 

Na první víkend v měsíci proběhla sbírka na elektřinu ve farnosti, která činila 

neuvěřitelných úžasných: 18.557 Kč. Děkujeme😉!!!  Pán Vám štědře oplať! 

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉! 

Srdečně Vás zvu do Orlovny v Dolní Čermné na florbal 

ve čtvrtek 24. listopadu od 18 hodin A DALŠÍ TÝDEN MIMOŘÁDNĚ 

V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU OD 18 HODIN. 

S sebou prosím finanční příspěvek na využití sálu (cca 20 Kč, v případě že 

budeme topit 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😉.) 

Advent – žehnání adventních věnců  

Příští neděle 27. 11. je první adventní. V sobotu v Petrovicích 

a při nedělních mších svatých budeme žehnat adventní věnce. 

Můžete si je přinést😉! Děkuji všem, kdo se budou podílet 

na tvorbě adventních věnců v našich kostelech i doma😉! 

Začíná nový liturgický rok, cyklus A nedělního mešního lekcionáře.  

Evangelia se budou číst především z Matoušova evangelia. 

Živý růženec 

Živý růženec tvoří lidé, kteří se zavázali k denní modlitbě jednoho desátku 

růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina 

v souhrnu pomodlila za den celý růženec. 

Jsem rád, že se ho v naší farnosti modlíte, nádherně to farnost propojuje. Nyní 

jsou dva desátky volné.  Kdyby měl někdo zájem, domluvte se prosím s paní 

Marií Severinovou (tel. 604 305 603), manželkou Františka Severina, nebo to 

řeknete mně, a já jí to s radostí předám. Díky, Pan Vám žehnej     !! 



Advent – adventní brožurka  

Příští neděli 27. 11. začíná Advent. Je to doba duchovní přípravy na Vánoce, 

času rozjímání a radostného očekávání příchodu našeho Spasitele.  

V našich kostelech si můžete za 34 Kč zakoupit adventní brožurky – specialitu 

naší diecéze, letos ve spolupráci s diecézní charitou. V brožurce tedy najdete 

i příspěvek Ing. Marie Malé, ředitelky Oblastní charity Ústí nad Orlicí. 

Poděkovaní za úklid sněhu  

Děkujeme všem, kdo se během zimního období starají o úklid sněhu 

kolem našich kostelů. Rozpis služeb v Dolní Čermné je rozeslán 

na vaše e-maily a vzadu v kostele na nástěnce.  

Oběd – adventní duchovní obnova 

Adventní duchovní obnovu letos povede P. Petr Beneš z Brna-Židenic. Zahájíme 

v pátek 9. prosince při mši svaté v 19 hodin v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné. 

V sobotu 10. prosince od 8 hodin bude mše svatá a od 9 hodin proběhne 

dopolední blok přednášek v Orlovně. Na závěr bude adorace v kostele. Bude 

také příležitost ke svátosti smíření. 

Letos nabízíme hned několik novinek 

• v sobotu duchovní program pro děti s Aničkou. Rodiče si tedy mohou užít 

obnovu s P. Benešem a děti nechat Aničce a jejímu týmu      . 

• společný oběd v Orlovně, abyste mohli být na programu. Abychom mohli 

zajistit oběd potřebujeme vědět, zda o oběd máte zájem. Společný oběd je 

realizovatelný při minimálním počtu 30 lidí. Předpokládaná cena do 130 Kč 

i s polévkou. (Pokud nás bude více, cena bude nižší). 

Prosím, kdo máte o oběd zájem, zapište se v kostelech na připravené archy.  

Děkujeme za pomoc při organizaci. 

 

Všemohoucí, věčný Bože,  

tys dal svému milovanému Synu všechnu moc 

na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; 

dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, 

poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 
(vstupní modlitba ze slavnosti Ježíše Krista Krále) 

Srdečně Vám žehnám a přeji pěkný poslední týden liturgického roku!  

Kéž je Ježíš králem našich srdcí 😉! 
 

  Váš otec Jan       + 

 
 

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/

