
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                                     2. týden  
                                    2020                    

 
 
 
 
   

2. neděle po Narození Páně  –  5. ledna 2020 
     

pondělí  Slavnost Zjevení 
Páně  

18:00 mše sv. v Dolní Čermné – ke cti Ducha Svatého 

(žehnání vody, kadidla a křídy) 
6. 1. Tři králové   

úterý sv. Rajmunda 
z Penafortu, kněze 

- - 

7. 1.    
středa středa po Zjevení 

Páně 
18:00 mše sv. v Dolní Čermné 

8. 1.    
čtvrtek čtvrtek po Zjevení 

Páně 
7:30 mše sv. v Dolní Čermné  

9. 1.     
pátek pátek po Zjevení Páně 18:30 svátost smíření v Dolní Čermné 
10. 1.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné – s doprovodem mladých, 

po ní adorace   
    

sobota sobota po Zjevení 
Páně 

10:00 
17:00 

setkání ministrantů – v kostele 

mše sv. v Petrovicích   
11. 1.    – za † Pavla Filipa a zemřelé oboje rodiče 

neděle Svátek Křtu Páně  8:00 mše sv. v Dolní Čermné   
12. ledna   končí doba vánoční   

 a začíná liturgické  9:30 mše sv. ve Verměřovicích  
 mezidobí   

  11:00 mše sv. v Dolní Čermné – za † Jana Hampla a 
manželku 

 

 
Tříkrálová sbírka 
 

 Celostátní sbírka probíhá i v naší farnosti – koledníci chodí o víkendu 4.1.-5.1. a 
budou pokračovat i 11.-12.1. 2020. Děkuji všem vedoucím skupinek, že se vložili 
do této služby a dětem děkuji za koledování. 

 
 



 
 
Svátost smíření 

 Příležitost ke svátosti smíření je v Dolní Čermné vždy v neděli od 7:30 h. do 7:55 h., 
v ostatní dny vždy 30 minut před mší sv. 

 
Návštěva starších a nemocných farníků 

 
 Pravidelné návštěvy 1x do měsíce probíhají dle telefonické domluvy, ale pokud víte o 

někom, kdo ze starších a nemocných lidí by chtěl přijmout svátosti, oznamte to prosím 
v sakristii kostela, nebo P. Ľuborovi na níže uvedené číslo mobilu. 

 
Žehnání domů a bytů  
 
 Kdo má zájem o požehnání svého bytu nebo domu, přijďte za P. Ľuborem do sakristie 

nebo na faru anebo zavolejte na tel. číslo: 731 402 265. Společně domluvíme termín. 
 

První svaté přijímání dětí 2020 
 
 Od února 2020 zahájíme přípravu dětí na první svaté přijímání. Příprava se bude týkat dětí, 

které chodí do 3. třídy ZŠ a popř. dětí starších.  Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili na 
přípravu u P. Ľubora do konce tohoto týdne.  

     Setkání rodičů proběhne v úterý 14. 1. 2020 od 16:00 h. na faře v Dolní Čermné. O účast     
     prosíme alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit den a hodinu jednotlivých setkání   
     dětí.  
   
Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 24. 5. 2020 v 10:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
farář: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz 
kostelník: pan Stanislav Moravec: č. tel. 732 467 535 
 

             
 

                                                                                                              Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                      


