
POŘAD BOHOSLUŽEB 

26. března – 2. dubna 

2023  
 

 

 
 

  

 

 

NEDĚLE 

26. 3. 

5. neděle  

postní 
 

začátek 

letního času 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Hanu 

Formánkovy 

Petrovice – na úmysl dárce 

PONDĚLÍ 

27. 3. 

Pondělí 

po 5. neděli postní  
  

ÚTERÝ 

28. 3. 

Úterý 

po 5. neděli postní  
 Zpovídám v Letohradě; snoubenci na faře v DČ 

STŘEDA 

29. 3. 

Středa 

po 5. neděli postní  

19.00 

 

 

Petrovice – za Ladislava a Milušku 

Bednářovy a za všechny živé a zemřelé 

členy rodiny 

ČTVRTEK 

30. 3. 

Čtvrtek 

po 5. neděli postní  

19.00 

 

 

Verměřovice – za Josefa a Annu 

Macháčkovy, sestru Helenu 

a celou rodinu 

PÁTEK 

31. 3. 

Pátek  

po 5. neděli postní 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Josefa Křivohlávka 

a dceru 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

1. 4. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

–  za Jaroslava Sršně a celý rod   

NEDĚLE 

2. 4. 

KVĚTNÁ  

(PAŠIJOVÁ)  

NEDĚLE 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Alžbětu Mačátovou 

a manžela 

Petrovice – na úmysl dárce 

 
 

 

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Večerní chvály – ve ST, ve ČT 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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

2. – 9. dubna 

2023  
 

 

 

NEDĚLE 

2. 4. 

KVĚTNÁ  

(PAŠIJOVÁ)  

NEDĚLE 

8.30 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Alžbětu Mačátovou 

a manžela 

Petrovice – na úmysl dárce 

PONDĚLÍ 

3. 4. 

PONDĚLÍ  

SVATÉHO TÝDNE  
 

Zpověď na faře Mons. Paseka 

+ já – staří a nemocní v terénu 

ÚTERÝ 

4. 4. 

ÚTERÝ  

SVATÉHO TÝDNE 
 

Zpovídám ve Výprachticích + další povinnosti 

a setkání 

STŘEDA 

5. 4. 

STŘEDA  

SVATÉHO TÝDNE 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Karla Bednáře, rodiče 

a živé a zemřelé příbuzné 

ČTVRTEK 

6. 4. 

ZELENÝ  

ČTVRTEK 

10.00 

 

18.00 

 

 

Hradec Králové – Missa chrismatis 

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně 

Dolní Čermná – za kněze, kteří sloužili a 

slouží v naší farnosti a za nová kněžská 

povolání 

PÁTEK 

7. 4. 

VELKÝ PÁTEK 

Památka  

Umučení Páně – 

uctívání kříže, pašije,  

svaté přijímání 

 

8.00 

  

15.00

18.00 

DEN PŘÍSNÉHO POSTU 

Dolní Čermná – denní modlitba církve – 

ranní chvály a modlitba se čtením 

Mariánská Hora – modlitba křížové cesty 

Dolní Čermná – Velkopáteční obřady   

SOBOTA 

8. 4. BÍLÁ SOBOTA 

8.00 

 

 

19.00 

 

Dolní Čermná – denní modlitba církve – 

ranní chvály a modlitba se čtením 

Velikonoční vigilie 

Dolní Čermná – za naši farnost a za dobré 

vztahy mezi námi   

NEDĚLE 

9. 4. 

SLAVNOST  

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNĚ 

8.30 

 

10.30 

 

Verměřovice – za Vladislava a Marii 

Markovy, rodiče a sourozence a duše v očistci 

Dolní Čermná – za Jaroslava Nastoupila, 

manželku a ostatní sourozence z obou stran 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný      ! 

▪ Ranní chvály a modlitba se čtením – v PÁ a v SO v 8 hodin v kostele v DČ 

▪ Večerní chvály – ve ST 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             26. března a 2. dubna 2023 

5. neděle postní a Květná neděle 
 

Poděkování 

➢ Děkuji Vám všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti a modlíte se za naši 

farnost. Děkuji Vám všem, kdo přicházíte na mše svaté a ke společným 

modlitbám a programům apod.  

➢ Děkuji všem seniorům, kteří přišli na setkání na faru v pondělí 13. března, 

myslím si, že jsme prožili pěkné chvíle😉! 

➢ Také děkuji 8 statečným ženám, které dorazily na první biblickou hodinu😉! 

Svátost smíření před Velikonocemi 

Děkuji kdo jste tuto svátost využili. 

• V pondělí 27. března P. Karel Dvořák z Letohradu 15.45–17.45 

v Dolní Čermné ve zpovědní místnosti – bez zapisování. 

Já budu zprostředkovávat Boží lásku a Jeho dotyk: 

• ve středu 29. 3. v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 30. 3. ve Verměřovicích  

• v pátek 31. 3. v Dolní Čermné.  

Prosím využijte rezervační systém pro lepší a klidnější průběh.  

Děkuji!!! 

• v neděli 2. dubna – na Květnou neděli – 16.30–19.30 budeme v Dolní 

Čermné k dispozici 3 zpovědníci: 

▪ P. Pavel Pokorný z Jablonného v sakristii,  

▪ P. Pavel Mistr z Dolní Dobrouče ve zpovědnici  

▪ P. Jan Lukeš v nové zpovědní místnosti.  

(16.30–18.30 rezervační systém a od 18.30 bez zapisování.) 

Prosím využijte pokud možno rezervační systém,  

a pokud plánujete přijít bez zapisování, prosím, přijďte hned v 18.30. 

Před Vánocemi v 18.30 téměř nikdo nepřišel, tak kněží odjeli 

a byl jsem k dispozici sám. 

• v pondělí 3. dubna přijede na faru zpovídat generální vikář Mons. Jan 

Paseka 16.00–18.00 – rezervační systém.  

Nenechávejte prosím tuto krásnou svátost na poslední chvíli!!! 

  



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  

o v pátek po mši svaté  

o tuto neděli 26. 3. v 18 hodin bude Křížová cesta mládeže 

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

➢ Na Velký pátek bude křížová cesta v 15.00 hodin na Mariánské Hoře. 

Všichni jste srdečně zváni.  

 

Spolčo v pátek  

V pátek 31. března po mši svaté jsou mladí srdečně zváni na faru na spolčo. 

Předtím nás doprovodí při mši svaté. Děkujeme😉! 

 

Květná (pašijová) neděle 

V neděli 2. 4. si připomeneme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma.  

Na začátku mše se žehnají ratolestí – „kočičky“, při mši se 

čtou nebo zpívají pašije. 

 

Cesta do HK na Missu chrismatis  

Na Zelený čtvrtek Vás srdečně zvu do katedrály v Hradci Králové, kde bude 

v 10 hodin sloužena Missa chrismatis. Je to krásná bohoslužba, při níž je 

katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa a obnovují 

své kněžské závazky. Spolu s ním slaví eucharistii, připojují se k žehnání olejů 

pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného 

balzámu nazývané křižmo. 

Pokud máte někdo zájem jet se mnou, ozvěte se mi. 

(Pro ministranty je to zajímavá zkušenost.) 

 

Velikonoční paškálky 

Kdo si objednal paškálky, vyzvedněte si je v sakristiích nebo po domluvě. 

  



Ministranti – nácviky k liturgii 

Protože liturgie Velikonoc je nejen krásná, ale i náročná, prosím 

ministranty, kteří chtějí o Velikonocích ministrovat, 

ať přijdou na nácvik liturgie. Předem děkuji za Vaši službu. 

• na Zelený čtvrtek bude nácvik přede mší v 17.15 v kostele   

• na Velký pátek se uskuteční nácvik ministrantů už v 9.00 v kostele  

• na Bílou sobotu bude nácvik také už v 9.00 v kostele 

Děkuji Vám za Vaši službu😉! 

Zahalování křížů a oltářních obrazů 

Kříže, znamení Kristova vítězství nad smrtí, bývaly bohatě zdobené a vykládané 

drahými kameny. Ve středověku se tedy ujal zvyk zahalovat je na začátku 

postní doby rouchem; a na jejím konci, na velký pátek, kdy se 

trumf kříže stal zjevným, kříž naopak slavnostně odhalit. 

Podobně se začaly zahalovat či zakrývat také oltářní obrazy. 

Od 17. stol. bylo zahalování křížů a obrazů stanoveno 

na 5. neděli postní, protože jí tehdy začínalo období připomínky 

Kristova utrpení. Dnešní misál počítá se zahalením kříže 

a obrazů na 5. neděli postní pouze na základě rozhodnutí 

biskupské konference.  /www.liturgie.cz/ 

Postní almužna v naší farnosti 

Ústní informace. Dále pokračuje. Děkujeme! (Adopce na dálku – indický 

chlapec Raphael F. Godad 7 let, který chce být knězem😉! a na Domov 

u studánky v Dolní Čermné.) 

Nabídka knih z farní knihovny na stálo  

Nabízíme dětské knihy. Pokud je chcete do své knihovny na stálo, ozvěte se 

Aničce Motlové (739 072 913, annamotlova@seznam.cz).  

Seznam knih je na IKF a v kostelech.  

Farní tábor pro děti 

Víme, že máte dost aktivit, ale nabízíme farní tábor – od pondělí 31. 7. do pátku 

4. 8. 😉 Přespávání doma a asi ze čtvrtka na pátek by se přespávalo na faře.  

Kdo máte zájem, hlaste se prosím Aničce Motlové. 

 
 

  

mailto:annamotlova@seznam.cz


Rozpis čtení v Dolní Čermné 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 26. 3. 8.30 Marešovi 172 Vágnerovi 102 Jansovi 7 

Ne 2. 4. 8.30 Bláhovi 457 Macháčkovi 180 HČ Kotovi 267 

Čt 6. 4. 18.00 Müllerovi 177 Němečkovi 170 Marešovi 409 

Pá 7. 4. 18.00 Pecháčkovi 330 Vávrovi 264 Málkovi 180 

So 8. 4. 19.00 Velikonoční vigilie 

Ne 9. 4. 10.30 p. Filáček 332 Kyšperkovi 381 pí. Havlíčková 341 

Po 10. 4. 7.30 Pecháčkovi 53 --- Dvořákovi 406 

Ne 16. 4. 8.30 pí. Kunertová 300 Macháčkovi ml. 60 Macháčkovi 411 

Ne 23. 4. 
8.00 Menclovi 193 Svobodovi 252 Marešovi 264 HČ 

10.00 Karasovi 242 Marešovi 408 Klekarovi 292 

Po 24. 4. 19.00 Vašíčkovi 349 Bednářovi 92 sl. M. Motlová 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křesťané nemají vyhledávat utrpení,  

ale jsou-li konfrontováni s nevyhnutelným utrpením,  

mohou v něm objevovat smysl,  

pokud spojí své utrpení s utrpením Ježíšovým. 

/YOUCAT, otázka 102/ 

 
 

 

 

Přeji Vám dobře prožitý zbývající čas doby postní! 

Srdečně Vám žehná 

Váš otec Jan 😉 + 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nové číslo účtu farnosti: 256043012/0600  

  Děkujeme za Vaši finanční pomoc. 

Děkujeme těm, co posílají pravidelné příspěvky, 

prosíme posílejte je již na nové číslo. Děkujeme. 

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

