
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                                  6.-7. týden  
                                    2020                    

 
 
 
 
   

 Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února 2020 
     

pondělí  
3. 2. 

památka sv. Blažeje, 
biskupa a mučedníka 

  

úterý 
4. 2. 

4. týdne v mezidobí 16:30 
17:00 

svátost smíření + adorace 

mše sv. v Petrovicích  

středa  
5. 2. 

památka sv. Agáty, 
panny a mučednice 

 
 
 

18:00 

svátost smíření – P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče  
/od 16:30 do 17:40 h./ 
 
mše sv. v Dolní Čermné – za rodinu Shrbených 

čtvrtek      
 6. 2. 

památka sv. Pavla 
Mikiho a druhů, 
mučedníků 

16:30 
17:00 

svátost smíření + adorace 

mše sv. ve Verměřovicích  

pátek 
7. 2. 

1. pátek v měsíci 18:00 
19:00 

adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

mše sv. v Dolní Čermné – za † Valentina Kunerta  
a za živé i †členy rodiny 

sobota   
8. 2. 

památka sv. Josefiny 
Bakhity, panny 
 

 
17:00 

 
mše sv. v Petrovicích – za † Rudolfa Vondru, duše 
v očistci a živou rodinu 

neděle 

9. února   

5. neděle v mezidobí 8:00 

 

9:30  

mše sv. v Dolní Čermné – za Jaroslava Bednáře a 
celou rodinu 

mše sv. ve Verměřovicích – za manžele 
Faltejskovy, oboje rodiče a duše v očistci 

  11:00 mše sv. v Dolní Čermné – za živé i † členy rodiny 
Šmídovy a Křečanovy a Marii Dojivovou 

 

Informace pro děti a rodiče 
 

 Příprava dětí ke svátosti 1.sv. přijímání bude v pátek 7.2. od 14:45 h., bude i focení 
na tablo do kostela na faře. 

 16. 2. na nedělní mši sv. v 11:00 h. budou připravující se děti představeny farnosti. 
 Všechny děti jsou zvány do Orlovny v Dolní Čermné v úterý 11. 2. 2020 na 

„Dopoledne deskových her“ od 8:30 do 11:30 h. Pokud máte doma oblíbenou hru, 
přineste s sebou. :-) 

 Úkol pro děti na dětskou mši svatou 16.2. v 11:00 h. zní: „Co víme o modlitbě 
růžence?“ 



 
Bible k zakoupení 

 U bočního vchodu na stolku jsou Bible k zakoupení – cena je uvedena. Právě 
v Roku Božího slova jsou vhodným dárkem pro jednotlivce i rodiny. 

 
Příležitost ke svátosti smíření  

Petrovice  úterý 4. 2. 2020  16:30 – 16:55 h. P. Ľubor Schlossár 

Dolní Čermná  středa 5. 2. 16:30 – 17:40 h. P. Tomáš Fiala   

 pátek 7. 2. 18:00 – 18:55 h. P. Ľubor Schlossár 

Verměřovice  čtvrtek 6. 2.  16:30 – 16:55 h. P. Ľubor Schlossár 

 Příležitost ke svátosti smíření je v Dolní Čermné vždy v neděli od 7:30 h. do 7:55 h. 
 
Návštěvy starších a nemocných farníků 

 Pater Ľubor pravidelně navštěvuje farníky dle telefonické nebo ústní domluvy. Další 
můžete nahlásit na telefonním čísle 731 402 265. 

 
Volby do pastorační rady farnosti /PRF/ 

 
Volby proběhnou v naší farnosti v týdnu od 8. 2. do 16. 2. 2020 včetně v kostelích 
v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v Petrovicích před nebo po mši svaté. 
PRF se od svého druhého funkčního období ustanovuje na dobu 4 let. Volební právo má 
každý věřící katolík starší 18 let, příslušející do farnosti. Být zvolen má právo každý nad 
18 let, kdo má sám právo volit a kdo je ochoten a schopen plnit úkoly PR.  
V naší farnosti budeme volit 5 členů PRF s tím, že to budou zástupci za obce: Dolní 
Čermná 2, Verměřovice 1, Petrovice 1 a Horní Čermná 1. Faráři přísluší jmenovat 1 až 5 
členů podle svobodného uvážení. Výsledky voleb budou oznámeny 23. 2. 2020 při mši sv. 
 

5. neděle v mezidobí  –  9. února 2020 
     

pondělí 10. 2. památka sv. 
Scholastiky, panny  

 Od pondělí 10. února do soboty 15. února  

úterý 11. 2. Panny Marie Lurdské  mše svaté nebudou. 
středa 12. 2. 5. týdne v mezidobí  V případě zaopatřování a pohřbu 
čtvrtek 13. 2. 5. týdne v mezidobí  se obracejte na P. Tomáše Fialu  

   z Dolní Dobrouče (732 303 370). 
pátek 14. 2. 5. týdne v mezidobí   

sobota 15. 2.  5. týdne v mezidobí   

neděle  8:00 mše sv. v Dolní Čermné  – za † Josefa Langra, 
rodinu Langrovu a Němečkovu 

16. února   6. neděle v mezidobí  9:30 mše sv. v Petrovicích - za † Josefa a Martu 
Junkovy 

  11:00 mše sv. v Dolní Čermné zaměřena pro děti 
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 


