
                                                                                   zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                                    21. týden  
                                    2020                    

 
 
 
 
    

6. neděle velikonoční – 17. května 2020  
     

neděle 
17. 5. 

   7:30    
9:30 

16:00     
 

mše sv. Dolní Čermná – za farníky 
mše sv. Verměřovice – za Josefa Maříka a maminku 
mše sv. Mariánská Hora – za † Marušku Hrdinovou 
 

pondělí  
      18. 5. 

sv. Jana I., papeže a 

mučedníka 
 
 

 

úterý 
19. 5. 

 18:30 
19:00 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl 
středa  
20. 5. 

 

sv. Bernardina 

Sienského, kněze 
18:30 
19:00 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl 
 

čtvrtek      
21. 5. 

 

Slavnost Nanebe-
vstoupení Páně 
 

18:30 
19:00 

 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné – na dobrý úmysl 

pátek 
22. 5. 

sv. Rity z Cascie, 

řeholnice 
18:00  
19:00 

 

svátost smíření a adorace 

mše sv. v Dolní Čermné – na poděkování Pánu Bohu za 

dar života a za další pomoc a ochranu 
 

sobota   
23. 5. 

 

 17:30
18:00

   
 

svátost smíření 

mše sv. Verměřovice 

6. neděle 
velikonoční 

24. května   

Den modliteb za 

pronásledované 

křesťany  

+ sbírka 

  7:30    
9:30 

16:00     
 

mše sv. Dolní Čermná  
mše sv. Petrovice – za zemřelé přátele 

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. 

 
Svatodušní novéna 

 Od čtvrtka 21. 5. začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.  

 



Sbírka 
 

 Dnes, v neděli 17. 5., je sbírka pro pronásledované křesťany. Křesťané jsou 

nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. I když 

většinou vycházejí z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak 

represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích.  

Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde 

křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror 

v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří. Situace náboženských menšin, jako jsou 

křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi 

s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i 

křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace. 

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-li jedna část, trpí 

spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v 

praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se 

proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou 

dnešní sbírky. 

 

Bohoslužby - pokyny  
 

 Od 11. května je možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků za těchto 

pravidel:  

-  každá druhá lavice v kostele zůstane neobsazena. Otevřen bude jenom hlavní vchod 

pod věží. U vstupu do kostela budou lidem rozdávány obrázky (bude jich 100 kusů). 

Podle toho se uhlídá počet lidí v kostele. Na kůru může být také několik lidí.  Je 

vhodné přicházet na mše sv. s celými rodinami (mezi osobami z jedné domácnosti 

není třeba dodržovat vzdálenost 2 metrů).  

- 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.); 

-  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 


