
                                                                                   zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                                    22. týden  
                                    2020                    

 
 
 
 
    

7. neděle velikonoční – 24. května 2020  
     

neděle 
24. 5. 

   7:30    
9:30 

16:00     
 

mše sv. Dolní Čermná – za uzdravení Tomáše Kunerta  
mše sv. Petrovice – za zemřelé přátele 

mše sv. Mariánská Hora – za † Josefa Klekara a živé a  

† členy rodiny Klekarovy 

pondělí  
      25. 5. 

sv. Marie 

Magdaleny de 

Pazzi, panny 

 
 

 

úterý 
26. 5. 

 

sv. Filipa Neriho, 

kněze 

18:30 
19:00 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné – za † Zuzanu, manžela a  

celý rod 
středa  
27. 5. 

 

sv. Augustina 

z Canterbury, 

biskupa 

18:30 
19:00 

svátost smíření 
mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 

čtvrtek      
28. 5. 

 

po 7. neděli 
velikonoční 

7:00 
7:30 

 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl 

pátek 
29. 5. 

sv. Pavla VI., 

papeže 
18:00  
19:00 

 

adorace a svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné – s hudebním doprovodem 

mládeže, za † Zuzanu, manžela a celý rod  
sobota   
30. 5. 

 

sv. Zdislavy 17:30
18:00

   
 

svátost smíření 

mše sv. Petrovice – za živé členy z rodiny Vondrovy 

neděle  

31. května 

/končí 

velikonoční 

období/  

Slavnost Seslání 

Ducha Svatého  

 

sbírka na 

pastorační aktivity 

v diecézi 

  7:30    
9:30 

 
16:00     

 

mše sv. Dolní Čermná – za dary Ducha Svatého  
mše sv. Verměřovice  
 
mše sv. Mariánská Hora – za † Františka Mareše, 

Vladislava Junka a celý rod 
 

 

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 

 K slavnosti Seslání Ducha Sv. se připravujeme každý den novénou.  

 
Sbírka 

 

 Kdo chce přispět ke sbírce pro pronásledované křesťany, může tak učinit i 

v dnešní neděli.  

 Příští neděli 31. 5. bude sbírka na pastorační aktivity v diecézi. Výtěžek této sbírky 

se rozděluje mezi pastorační centra /pro mládež, centrum pro rodinu, katechetické a pedagogické 

centrum a centrum pro seniory/. Z těchto prostředků se platí např. akce pro mládež v jednotlivých 

vikariátech, formační setkání manželů, kurzy doprovázení manželů, formační setkání katechetů na 

letním semináři, přispívá se katechetům na účast při celostátním setkání katechetů a na semináře 

pro seniory. Podpořte, prosím tuto sbírku, která je investicí do angažovaných lidí v diecézi. 

 
Bohoslužby - pokyny  
 

 Od 25. května bude možné slavit mše svaté s počtem 300 účastníků za těchto 

pravidel: 

 v bohoslužebném prostoru  účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry 

mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, 

 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují 

ruce, 

 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání 

šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie, 

 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné 

obřady, 

 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním 

Eucharistie a po něm, 

 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, 

 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní 

plochy (kliky, lavice apod.), 

 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor; 

 stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené 

pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči. 

 

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


