
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

32. týden 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 
2. 8. 

18. neděle  
v mezidobí 

9:00 
 

16:00 

Dolní Čermná – za naši farnost a za naše 

farní společenství 

Mariánská Hora – za Boží pomoc a ochranu 

PONDĚLÍ 
3. 8. 

 
 

 

ÚTERÝ 
4. 8. 

sv. Jan Maria 
Vianney 

 

19:00 
 

 

Petrovice – za zemřelé Zdeňku, Růžu, Marii  

                   a Milušku, rozené Benešovy 

STŘEDA 
5. 8. 

 
19:00 

 
 

Dolní Čermná – za dary Ducha svatého pro 
těžce nemocnou osobu i pro 
živou rodinu 

ČTVRTEK 
6. 8. 

Svátek 
Proměnění 

Páně 

17:00 

 19:00 

 

Verměřovice – na poděkování 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 
o další Boží pomoc a ochranu 

PÁTEK 
7. 8. 

 

17:00 

 19:00 

 

 

adorace a svátost smíření 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 
o další Boží pomoc a ochranu 
živé rodiny 

SOBOTA 
8. 8. 

sv. Dominik 19:00 Petrovice – na úmysl dárce 

NEDĚLE 
9. 8. 

19. neděle 
v mezidobí 

7:30 
 

9:30 
 

16:00 

Dolní Čermná – za Františka Křivohlávka 
a manželku Marii 

Verměřovice – za rodinu Němcovu, 
Macanovu, oba rody a duše v očistci   

Mariánská Hora – za Vojtěcha a Hanu 
Formánkovy 

 

Kontakt:  P. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu 



Sdělení farníkům  
2. srpna 2020 – 18. neděle v mezidobí 

Poděkování 

Moje nová milá farní rodino, děkuji Vám za milé přijetí a za Vaši 
praktickou pomoc a ochotu pomoci!!! Moc si toho vážím a moc děkuji!!! 

Těším se na čas prožitý zde společně s Vámi ����!  

Modlím se za Vás od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že budete moji, 
a prosím Vás o modlitbu. 

Svátost smíření  

Svátost smíření můžete přijmout půl hodiny před každou mší svatou, 
příp. jindy po telefonické či e-mailové domluvě.  

V pátek 7. srpna – na první pátek v měsíci – se bude v Dolní Čermné 
zpovídat již od 17 hodin, zároveň je možné strávit čas s Pánem při adoraci.   

Přihlášky na náboženství 

Přihlášky na náboženství ve školním roce 2021/2022 je možné odevzdat 
do 10. srpna 2020 Pavlíně Stříbrné, Marii Macháčkové nebo komukoliv 
z pastorační rady.  

Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách farnosti. 

Jelikož nemáme pastorační asistentku, tak kdyby měl někdo zájem nám 
pomoci učit náboženství, ať se mi prosím ozve, probereme to spolu. 
Předem děkuji.  

Pastorační asistent/ka  

Bohužel po dlouhé době naše farnost nemá pastorační/ho asistentku/a. 
Budu vděčný za Vaši pomoc, za Vaši nabídku pomoci, abych na to vše 

nebyl sám. Děkuji předem ����! 

Jednání pastorační a ekonomické rady farnosti 

Srdečně zvu členy rad farnosti na faru v Dolní Čermné na naše první 
pracovní setkání. 

 Pastorační rada se sejde v úterý 11. srpna 2020 od 18 hod.   

 Ekonomická rada se sejde ve čtvrtek 13. srpna 2020 od 18 hod.   

Děkuji za Vaši službu farnosti a těším se na Vás! 

Společně to zvládneme ����! 


