
POŘAD BOHOSLUŽEB 

15. – 22. ledna 

2023  
 

 

 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

15. 1. 
2. neděle 

v mezidobí 

8.30 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Hanku Šemberovou 

Petrovice – za Bohuslava Moravce a živou 

rodinu 

PONDĚLÍ 

16. 1. 

Pondělí 2. týdne 

v mezidobí 
 Příprava se snoubenci, schůzky 

ÚTERÝ 

17. 1. 
Sv. Antonína, opata  Ekonomická rada farnosti 

STŘEDA 

18. 1. 

Památka  

Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

18.00 

 

Dolní Čermná – FARA!!! – za Augustina 

Vávru, manželku a celou rodinu 

ČTVRTEK 

19. 1. 

Čtvrtek 2. týdne 

v mezidobí 

10.00 

 

Dolní Čermná – FARA!!! – za naši farní 

rodinu a za dobrodince naší farnosti 

PÁTEK 

20. 1. 
Pátek 2. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Vojtěcha Kunerta a celou 

rodinu 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

21. 1. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Pavla Filipa, živé a zemřelé z rodiny 

NEDĚLE 

22. 1. 

3. neděle 

v mezidobí 

(Božího slova) 

8.30 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za dlouholetého přítele 

Verměřovice – na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou o další pomoc 

pro celou velkou rodinu 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Večerní chvály – ve ST, v PÁ 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 

22. – 29. ledna 

2023  
 

 

 

 

 
  

 

 

NEDĚLE 

22. 1. 

3. neděle 

v mezidobí 

(Božího slova) 

8.30 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za dlouholetého přítele 

Verměřovice – na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou o další pomoc 

pro celou velkou rodinu 

PONDĚLÍ 

23. 1. 

Pondělí 3. týdne 

v mezidobí 
 Setkání 

ÚTERÝ 

24. 1. 

Sv. Františka 

Saleského, biskupa 

a učitele církve 

 Florbal  

STŘEDA 

25. 1. 

Svátek  

Obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

18.00 

 

 

Dolní Čermná – FARA!!! - za živé a zemřelé 

členy rodin Řechtáčků, Veselků 

a Krobotů 

ČTVRTEK 

26. 1. 

Sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 
10.00 Dolní Čermná – FARA!!! - na dobrý úmysl 

PÁTEK 

27. 1. 

Pátek 3. týdne 

v mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – za rodinu Šemberovu  

SOBOTA 

28. 1. 
 

18.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Marii Hrdinovou a manžela 

NEDĚLE 

29. 1. 

4. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farní rodinu,           

s prosbou o dary Ducha svatého 

pro naše rozhodování a jednání 

Petrovice – za dar života a Boží požehnání 

pro celou rodinu 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Večerní chvály – ve ST, v PÁ 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


Sdělení farníkům                   15. a 22. ledna 2023 

2. a 3. neděle v mezidobí 
 

Mše svaté zaměřené na děti 

V neděli 15. 1. bude v 8.30 (jako každou třetí neděli v měsíci) tzv. 

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

předává se ovečka😉.   

I v Petrovicích bude promluva zaměřena na děti. 

Celodiecézní sbírka  

V sobotu 14. ledna a v neděli 15. ledna bude sbírka na pojištění kostelů a 

dalších církevních budov. Děkujeme za Vaši ochotu se dělit. 

Ekumenická bohoslužba v neděli 15. ledna od 16 hodin 

V neděli 15. ledna od 16 hodin bude v našem kostele sv. Jiří 

v Dolní Čermné ekumenická bohoslužba.  

Budeme se modlit společně s farním sborem Českobratrské církve Evangelické 

(ČCE) z Horní Čermné.  

Po bohoslužbě následuje setkání v Orlovně.  

Všechny Vás srdečně zveme ke společnému setkání. 

Vzhledem k tomu, že v sobotu 14. 1. je v Orlovně ples a Orlovna bude předána 

až v 15.00 – prosíme o pomoc s přípravou sálu.  

Pokud jste někdo ochoten pomoci  – cca od 15.30,  

prosím ozvěte se Martě Marešové (737 424 905). Děkujeme😉! 

Pokud chcete (můžete) přinést něco ke kávě nebo něco slaného – prosíme 

přineste před bohoslužbou do Orlovny. 

      Pomoc uvítáme i při samotném posezení a při úklidu po posezení – uklízet 

se bude hned po skončení. Děkujeme za Vaši pomoc. 

Mše svaté ve středu a ve čtvrtek na faře 

 Od liturgického mezidobí – od středy 18. ledna – zkusíme mše svaté ve středu 

a ve čtvrtek dělat na faře v sále. Jak jsem již v nedělních ohláškách říkal, 

měsíční topení v kostele nám zatím vychází na 11.000 Kč a ve středu a 

ve čtvrtek chodí zatím nejméně lidí, tak budeme mít za méně peněz více tepla 

na faře😉. Zároveň se mi splní sen, že budeme více pospolu a ne tolik roztahaní 

po celém kostele😉.   

  



Svátost smíření ve všední dny 

Připomínám možnost přistoupit ve všední dny přede mši svatou ke svátosti 

smíření. Jelikož většinou nikdo nechodí, tak je k dispozici rezervační systém, 

abych věděl, jestli je zájem, příp. se mi ozvěte, nebo Martě Marešové.  

Děkuji za pomoc a spolupráci😉!  

Ekonomická rada farnosti v úterý 17. 1. na faře 

Od 18 hodin. Prosíme a děkujeme za modlitby! 

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉! 

Ve čtvrtek 19. a v úterý 24. ledna od 18 hodin Vás srdečně 

zvu do Orlovny v Dolní Čermné na florbal. S sebou prosím finanční příspěvek 

na využití sálu, a především na topení (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😉.) 

Farní knihovna  

Naše farní knihovna je vám k dispozici každý 1. a 3. pátek v měsíci 

od 16 do 17 hodin.  

Tj. bude otevřeno v pátek 20. ledna. 

Spolčo v pátek  

Po mši svaté v pátek 20. 1. jsou mladí srdečně zváni na faru na spolčo. 

Neděle Božího slova 22. ledna – dveřní sbírka 

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém 

světě slavit jako neděle Božího slova. Proto Česká biskupská konference 

přesunula sbírku ve prospěch biblického apoštolátu na tuto neděli, letos tedy 

na 22. leden 2023. 

Podle rozhodnutí plenárního zasedání ČBK (které se konalo ve dnech 19. a 20. 

října 2021) zašlou jednotlivé farnosti výtěžek sbírky na příslušné biskupství, 

které po shromáždění prostředků zašle celkovou částku na ČBK. Podle dalšího 

rozhodnutí zmíněného plenárního zasedání ČBK obdrží České katolické 

biblické dílo 50 % výtěžku sbírky a Česká biblická společnost obdrží 50 % 

výtěžku sbírky. 

Jedná se o tzv. dveřní sbírku, tedy druhou sbírku, do které můžete přispět 

při odchodu z kostela.  



Tříkrálová sbírka 2023 – zapomenutá pohádka 26. 1. 

Děkujeme všem, kdo se zapojili, kdo přispěli. Pán Vám odplať! 

Všem dárcům jménem Charity děkujeme. 

V Turecku se v sobotu 7. 1. odpoledne vybralo 31.666 Kč, což o víc jak 5.000 

Kč více než vloni😉! 

Ve čtvrtek 26. ledna od 17 hodin se v Orlovně jako poděkování  

odehraje Zapomenutá pohádka (Teátr Pavla Šmída). Může přijít kdokoliv. 

Vstupné dobrovolné. 

Večer chval  

V pátek 27. ledna ve 20 hodin (po mši) jste srdečně zváni na faru na Večer chval. 

TRIDUUM Modliteb matek – kostel Verměřovice 

KDY:  v pátek 27. 1. a v sobotu 28. 1. vždy od 16.30 a v neděli 29. 1. 

od 9.00. (V sobotu je od 18.00 mše svatá) 

Jsme pozvány, abychom se v pátek postily a odprošovaly za svoje 

hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili 

nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za 

všechno, co učinil v našem životě. 

Na toto triduum chceme pozvat i další lidi z naší farní rodiny, protože cítíme, že je 

dobré se v tuto dobu více modlit a v adoraci více prosit za bolesti světa, a to celým 

svým srdcem, celou svou myslí a s celou svojí důvěrou! 

Za maminky Marie Moravcová  (více informací na www.modlitbymatek.cz) 

Plakát je k dispozici na IKF, na webu, na nástěnkách. 

Nový účet farnosti 

Založili jsme nový účet farnosti:  256043012/0600   

Je bez poplatků a uložené peníze jsou úročené 4,7 %.  

Děkujeme za Vaše příspěvky. Dosavadní účet nerušíme. 

Nové fotografie na webu 

Na webu najdete další nové fotogalerie ze života naší farnosti. 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 15. 1. 8.30 Kotovi 267 Faltusovi 356 Pecháčkovi 330 

Ne 22. 1. 8.30 Marešovi 409 Severinovi 342 Macháčkovi ml. 60 

Ne 29. 1. 8.30 Jurenkovi 160 Macháčkovi 411 Kunertovi 458 

Čt 2. 2. 18.00 Macháčkovi st. 60   Maříkovi Kunčice 

Ne 5. 2.  8.30 p. Kunert 15 Málkovi 180 Marešovi 264 HČ 

Ne 12. 2. 8.30 Marešovi 408 Vašíčkovi 349 Menclovi 193 

http://www.modlitbymatek.cz/


Oprava lavic v Dolní Čermné a úklid 

Od pondělí 9. ledna 2023 se v našem kostele sv. Jiří prováděla oprava lavic. 

Truhlářské práce se ujal pan Pavel Okrouhlický se svými pomocníky. Všichni 

víme, jaký stav lavic je. Elán byl, ale s prvním říznutím bylo jasno. Nové lavice 

z toho nebudou! Ale i tak se vyměnila některá prkna z podlahy, klekátka, 

podpěry, bočnice a vše se muselo natřít. 

Všem, kteří pomáhali, patří velký dík. Mnohokrát 

také děkujeme i všem, kteří obětavě přišli a 

nastoupili v sobotu 14. 1. ve 13 hodin na úklid – 

13 ochotných farnic a farníků, 2 kostelníci a 4 děti 

(3 už pomáhaly). 

Magda Vašíčková 

 

Děkuji, že mohu být 

ve farnosti snů      , kde 

je tolik lidí ochotných 

narychlo změnit své plány a věnovat čas našemu 

kostelu, naší farnosti. Jsem Vám velice vděčný!  

V příštím týdnu se bude ještě dodělávat nátěr.  

Otec Jan      + 

 

Doba se mění:  
 

„Bůh vede každého z nás jiným způsobem; 

protože stěží existují dvě povahy,  

které by byly byť jen z poloviny stejné.“ 

sv. Jan od Kříže (1542 –1591),  

španělský mystik a učitel církve   

 

 

 

 

 

Požehnaný týden😉! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji všem, kdo jste se aktivně podíleli na volbě nového prezidenta 

a děkuji za modlitby za náš stát a prosím vytrvejme      ! +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nové číslo účtu farnosti: 256043012/0600  Děkujeme za Vaši finanční pomoc. 

 

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

