
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                                     4. týden  
                                    2020                    

 
 
 
 
   

2. neděle v mezidobí – 19. ledna 2020 
     

pondělí  
20. 1. 

památka sv. Fabiána a 
sv. Šebastiána, 
mučedníků 

 
- 

 
- 

úterý 
21. 1. 

památka sv. Anežky 
Římské, panny a 
mučednice 

18:00 mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl  

středa  
22. 1. 

památka sv. 
Vincence, jáhna a 
mučedníka 

18:00 mše sv. v Dolní Čermné – za † Zdeňka Bednáře, 
rodiče a duše v očistci 

čtvrtek 2.týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné – za živé i † členy živého 
růžence 

23. 1.     

pátek 
24. 1. 

památka sv. Františka 
Saleského, biskupa a 
učitele Církve 

18:30 
19:00 

adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

mše sv. v Dolní Čermné – za duchovní prozření 
těžce nemocné osoby 

sobota   
25. 1. 

 
svátek Obrácení sv. 
Pavla, apoštola 

 
17:00 

 

mše sv. v Petrovicích  –  za † Ladislava a Milušku 
Bednářovy, celý rod a živou rodinu 
 

neděle 

26. ledna   

3. neděle v mezidobí 

Neděle Božího slova 

8:00 

 

9:30  

mše sv. v Dolní Čermné – za živé i † členy rodiny 
Řehákovy a Jansovy 

mše sv. ve Verměřovicích 

  11:00 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
 

Informace 
 

 Setkání tříkrálových koledníků se uskuteční na faře dnes 19. 1. 2020 od 15:00 h. 
 Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18. 1. do 25. 1. 2020. Vzpomeňme ve 

svých modlitbách na tento úmysl. 
 

  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. 

 



Volby do pastorační rady farnosti /PRF/ 
 

 Podle stanov PRF schválených v naši diecézi jsem jmenoval tříčlennou volební komisi (p. 
František Severin, p. Zdeněk Ježek, p. Josef Němeček). V týdnu od soboty 18. 1. do neděle 
26. 1. 2020 včetně před nebo po mši sv. můžete v kostelích (Dolní Čermná, Verměřovice a 
Petrovice) navrhnout kandidáty. Každý člen farnosti (s právem volit) může podat návrhy 
kandidátů (s právem být zvolen). Je možné navrhnout od 1 do 4 kandidátů. Písemné 
návrhy – na jakémkoli důstojném listu papíru – přijímá farář, členové volební komise nebo 
je možné je vhodit ve farním kostele v Dolní Čermné a ve filiálních kostelích ve 
Verměřovicích a Petrovicích do připravené schránky. Volební komise potom společně 
posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvoleni a vyžádá si od 
každého z nich písemný souhlas s kandidaturou. Volební komise poté, co dostane písemný 
souhlas navržených kandidátů, sestaví jedinou volební kandidátku pro celou 
dolnočermenskou farnost. Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb bude 
zveřejněno nejpozději 10 dnů před volbami. 
  

  

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  SSLLUUŽŽBBAA  
Leden 2020 
Ne 19. 1. 2. neděle v mezidobí 8.00 Pecháčkovi 330 

11.00 Formánkovi 83 
Ne 26. 1.  3. neděle v mezidobí 8.00 Svobodovi 252 

11.00 Jansovi 7 
 
Děkujeme všem, kteří se při bohoslužbách v naší farnosti zapojujete do lektorské služby. 
Prosíme však, abyste se přede mší svatou zastavili v sakristii, abychom věděli, že čtení je 
zajištěno. Pokud dopředu víte, že čtení číst nebudete, sdělte to v sakristii, aby se na čtení připravil 
někdo jiný nebo požádejte někoho vy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 !! 

                                      


