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Neděle Božího slova – 3. neděle v mezidobí – 26. ledna 2020 
     

pondělí  
27. 1. 

památka sv. Anděly 
Mericiové, panny 

 
- 

 

- 
 

úterý 
28. 1. 

památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze a 
učitele Církve 

 mše sv. nebude 

středa  
29. 1. 

3. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné – za živé a † členy živého 
růžence  

čtvrtek      
30. 1. 

3. týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné – za dary Ducha Svatého 
a za duše v očistci 

pátek 
31. 1. 

památka sv. Jana 
Bosca, kněze 

18:30 
19:00 

adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
mše sv. v Dolní Čermné – za † Antonína a Martu 
Faltusovy a duše v očistci 

sobota   
1. 2. 

 
 

 
18:00 

 
mše sv. ve Verměřovicích  

neděle 

2. února   

svátek Uvedení Páně 
do chrámu 

Den modliteb za Bohu 
zasvěcené osoby 

8:00 

9:30  

mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 

mše sv. v Petrovicích – za † Marii a Josefa Krátké a 
celý rod 

   
žehnání svící -
hromniček 

11:00 mše sv. v Dolní Čermné – za † Cyrila Vránu a živé 
i † členy rodiny 

Neděle Božího slova 
Její slavení vyhlásil papež František v motu proprio Aperuit illis z 30. září loňského roku, kde stanovil, že 
III. neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné Církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a 
rozvažování nad ním“. Neděle Božího slova tedy poprvé připadne na 26. ledna. Arcibiskup Rino 
Fisichella: „Jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek 
v zaprášené domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí naše svědomí.“ 

 U bočního vchodu na stolku jsou připraveny Bible k zakoupení (cena je uvedena). 
Ministranti vám u vchodu nabídnou citát z Bible, který je dárkem z dnešní slavnosti. 

 
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. 



Ekonomická rada farnosti (ERF) 
 Chci poděkovat bývalým členům ERF za jejich dosavadní práci. Skončil jim 2-letý 

mandát. Oznamuji, že jsem vyjmenoval nové členy ERF: 
1. Ing. Lenka Kubíčková 
2. Ing. Jitka Macháčková 
3. p. František Severin 

Členové rady mandát přijali a již proběhlo první zasedání, kde byli obeznámeni s finanční 
situací ve farnosti. Chci informovat i vás o hospodaření farnosti od 1. 8. 2019.  

 
Volby do pastorační rady farnosti /PRF/ 

 
O víkendu v sobotu 25. 1. a v neděli 26. 1. ještě můžete před nebo po mši sv. navrhnout 
v kostelích kandidáty. Každý člen farnosti (s právem volit - od 18 let) může podat návrhy 
kandidátů (s právem být zvolen - od 18 let). Je možné navrhnout od 1 do 4 kandidátů. Písemné 
návrhy – 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 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. Samotné 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. 
PR se od svého druhého funkčního období ustanovuje na dobu 4 let. Volební právo má každý 
věřící katolík starší 18 let, příslušející trvalým bydlištěm 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 PR 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. 

  

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  SSLLUUŽŽBBAA  
Únor 2020 
Ne 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 8.00 Menclovi 193 

11.00 Šebrlovi 415 
Ne 9. 2. 5. neděle v mezidobí 8.00 Venclovi 288 

11.00 Vávrovi 264 
Ne 16. 2. 6. neděle v mezidobí 8.00 Marešovi 264 HČ 

11.00 mše sv. pro děti 
Ne 23. 2. 7. neděle v mezidobí 8.00 Bednářovi 92 

11.00 Marešovi 408 
St 26. 2. Popeleční středa 18.00 Bláhovi 457 
 
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 


