
 

                                                                                   zprávy z farnosti 

                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                                    16. týden  

                                    2020                    
 

 

 

 

   

Neděle –Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 12. dubna 2020 
     

pondělí  
13. 4. 

Velikonoční pondělí 
velikonoční oktáv 

 

 
mše svatá – za † Marii a Václava Vondrovy, 
duše v očistci a za živou rodinu   

úterý 

14. 4. 
Úterý velikonoční 
velikonoční oktáv 

    

středa  

15. 4. 
Středa velikonoční 
velikonoční oktáv 

 mše svatá – za rodinu Moravcovu, Junkovu a 
Hrabáčkovu  

čtvrtek 

16. 4. 
Čtvrtek velikonoční 
velikonoční oktáv 

 mše svatá –  za † Jiřího Faltejska 

pátek 

17. 4. 
Pátek velikonoční 
velikonoční oktáv 

 mše svatá – na úmysl 

sobota   

18. 4. 
Sobota velikonoční 
velikonoční oktáv 

 mše svatá – za † manžele Karla a Anežku 
Hubálkovy a jejich rodiče   

neděle 

19. dubna  

2. neděle velikonoční  

(Božího milosrdenství) 

 
mše svatá sloužena soukromě 

 P. Ľuborem – za farníky 

 

Informace 

 Od Velkého pátku začala novéna k Božímu milosrdenství /Korunka k Božímu 
milosrdenství/. 

 Mše sv. v období pandemie na webu: www.mseonline.cz 
 Pod věží kostela v Dolní Čermné si můžete vzít nové číslo Velikonočního Poutníka. 
 Návštěva starších a nemocných farníků v jejich domovech se v současné situaci překládá 

na neurčito. 
 Ve středu 15. 4., čtvrtek 16. 4., pátek 17. 4. a v sobotu 18. 4. od 18:00 do 19:00 h. bude 

otevřen kostel k osobní modlitbě a na požádání je možné přijmout svátost smíření. A 
také v neděli 19. 4. 2020 od 9:00 do 11.00 h. Je nutné, aby všichni měli roušku a aby 
nebylo v kostele víc než 10 lidí současně. Je nutné dodržet vzdálenost od sebe 3 metry. 

 Svůj dar - Postní almužnu, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, můžete osobně 
zaslat na číslo účtu: KB 35-1755670277/0100, na podporu azylového domu pro těhotné 
ženy v tísni v Hamrech u Hlinska /více informací: http://nfbetlem.cz /. 

 
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 


