
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

5. – 11. dubna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

PONDĚLÍ 

5. 4. 

Pondělí v oktávu 

velikonočním 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

9.00 

 

Dolní Čermná – za Karla Bednáře a všechny 

živé a zemřelé příbuzné 

ÚTERÝ 

6. 4. 

Úterý v oktávu 

velikonočním   

STŘEDA 

7. 4. 
Středa v oktávu 

velikonočním 

19.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé 

členy kněžského sdružení pěti ran 

ČTVRTEK 

8. 4. 

Čtvrtek v oktávu 

velikonočním 

7.30 

 

Dolní Čermná – za Václava Krále, sestru 

Růžu, rodiče a pozůstalou rodinu 

PÁTEK 

9. 4. 

Pátek v oktávu 

velikonočním 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Maříka a celou 

rodinu 

SOBOTA 

10. 4. 

Mše svatá 

ze 2. neděle 

velikonoční 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

a za další pomoc a ochranu 

NEDĚLE 

11. 4. 

2. neděle 

velikonoční 

 Božího 

milosrdenství 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

 

Dolní Čermná – za Vlastu Pecháčkovou, 

manžela Miroslava a rodiče z obojí strany 

Dolní Čermná – za živé i zemřelé farníky 

farnosti Dolní Čermná 

ŽIVÝ PŘENOS – lze sledovat přes náš web 

 

 

 

 

▪ Ranní chvály  

–  v NE 4. 4. v PO 5. 4. po mši svaté v 9 hodin 

– ve ČT 8. 4. po mši svaté v 7.30 hodin  

– v NE 11. 4. po mši svaté v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – ve ST, PA a SO po mši svaté     

Srdečně zvu 😉! 
 

 
 



Sdělení farníkům                               4. dubna 2021 

 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Příští neděli mše – rezervační systém   
Od příští neděle tedy najíždím do již dříve 

avizovaného úspornějšího módu, abych Vám zde 

ještě chvíli vydržel😉. V sobotu bude mše svatá 

z neděle v 19 hodin a v neděli v 7.30 a v 9.00 

přenášená přes internet. V tomto režimu se každý 

dostane na nedělní mši jednou za 2–3 týdny. 

Přihlašovat na tuto neděli se budete moct 

ve čtvrtek od 20 hodin! 

Buďte prosím připraveni, že se max. jen 50 % 

dostane na mši do kostela. 

Bez přihlašování může na mši svatou přijít tento týden každý ve středu, 

ve čtvrtek a v pátek.  

Svaté přijímání budete moct přijmout po mši svaté a večerních chválách 

v sobotu v Dolní Čermné a v neděli po mši svaté v 9 hodin v Dolní Čermné 

a ve Verměřovicích. 

V Petrovicích bude možnost přijmout svaté přijímání v neděli 11. 4. mezi 

17.00–17.30. 

Prosba o pomoc – brigáda v pátek 9. a v sobotu 10. dubna  

Ve středu 17.3. proběhlo kácení stromů kolem fary. Dva stromy se nestihly 

pokácet, ale na podzim můžeme pokračovat;)! Už hodně práce se po pokácení 

udělalo. Děkuji všem hodným farníkům... Nyní je potřeba uspořádat malou 

brigádu na pomoc s pořezáním, štípáním, štěpkováním a úpravou terénu, 

rozvozit štěpku apod. Brigádu plánujeme, pokud nám to dovolí počasí a jiné 

okolnosti, na pátek 9. dubna a na sobotu 10. dubna 2021. Pokud byste byli 

ochotni se plánovaných prací zúčastnit – i kdyby to bylo na hodinu, na dvě... 

každá ruka dobrá;)!!!!! Nahlaste se prosím paní Martě Marešové na telefon 

737 424 905 nebo na e-mail: marta_maresova@seznam.cz.  

Protože v současné době není možné uspořádat velkou brigádu, budou 

případní ochotní brigádníci před tímto datem kontaktováni. 

Děkuji za Vaši ochotu přiložit ruku k společnému farnímu dílu;). Pán Vám odplať!!!  

„Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s Tebou, aleluja.“ 

(Vstupní antifona slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) 

Je možné slyšet něco krásnějšího? 

Přeji Vám pravou velikonoční radost  

a ze srdce Vám žehnám 

Váš otec Jan       + 


