
                                                                                   zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                                    20. týden  
                                    2020                    

 
 
 
 
    

5. neděle velikonoční – 10. května 2020  
     

neděle 
10. 5. 

 7:30               
 

9:30              
16:00 

mše sv. v Dolní Čermné – za rodiče Majtanovy, dceru a 
duše v očistci 
mše sv. Petrovice – poutní mše sv. – na úmysl 
mše sv. Mariánská Hora – na úmysl 

pondělí  
      11. 5. 

  
 

 

úterý 
12. 5. 

 15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné – za † Zděnku 
Hurychovou 
mše sv. v 19:00 nebude 

středa  
13. 5. 

 

Panny Marie 
Fatimské 

18:30 
19:00 

svátost smíření 
mše sv. v Dolní Čermné – za † Dionýza a manželku a celý 
rod 

čtvrtek      
14. 5. 

 

svátek  
sv. Matěje, 
apoštola 

7:00 
7:30 

 

svátost smíření 
mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 

pátek 
15. 5. 

    18:30 
19:00 

svátost smíření 
mše sv. v Dolní Čermné – s doprovodem mládeže, po ní 

adorace 
- za † Josefa Nastoupila, Marii, Rozárii a dva syny  

sobota   
16. 5. 

 

svátek sv. Jana 
Nepomuckého 
kněze a 
mučedníka, 
hl. patrona 
Čech 

     
17:30  

    
18:00 

 
svátost smíření 
 
mše sv. Petrovice  

6. neděle 
velikonoční 

17. května   

   7:30    
9:30 

16:00     
 

mše sv. Dolní Čermná – za † Marušku Hrdinovou 
mše sv. Verměřovice  
mše sv. Mariánská Hora 
 

 
 

Svátost smíření 
 Svátost smíření můžete přijmout každý den půl hodiny před mší sv. 
 Kdo nemohl přijmout svátost smíření před Velikonocemi, může ji přijmout kdykoli 

ve velikonoční době. 
 
Květnové pobožnosti 

 Po mši sv. se v květnu modlíme: litanie loretánská – kromě neděle. 



Pouť  
 Pouť ke cti sv. Linharta v Horních Studénkách 17. května 2020. Mše svatá bude 

sloužena o 7:30 hod.. Jsme zváni.  
 

Sbírka 
 

 Nejbližší sbírka bude „dveřní“ pro pronásledované křesťany dne 17. května 2020 
– podpořte, prosím, svými dary naše bratry a sestry ve víře, kteří nutně potřebují 
naši pomoc. 
 

  Azylového domu v Hamrech u Hlinska byl pro jeho provoz zaslán výtěžek „Postní 
almužny“ 2.500,-Kč. 

 
Bohoslužby - pokyny  
 

 

 Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků za těchto 
pravidel:  

- v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb 
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);  
- účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;  
- všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; 
- vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 
- kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním  
  Eucharistie a po něm; 
 - délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat; 
 - kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky,  
   lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče; 
 - je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor; 
-obdobná pravidla platí pro svatby a křty; 
 - až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje    
   shromažďování lidí; 
 - kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a  
   individuální duchovní péči. 
  

 

 Bohoslužby po celý týden, na základě rozhodnutí biskupa, mají  nedělní 
platnost. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontakt:  farář: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz 
 


