
 
 zprávy z farnosti 

 DOLNÍ ČERMNÁ 
 40. týden 
 2019 

 
 
 
 
 
   

26. neděle v liturgickém mezidobí – 29. září 2019 

    
neděle 26. neděle v mezidobí  8:00 mše sv. ve Verměřovicích 
29. září /svátek sv. archandělů 

Michaela, Gabriela a 
Rafaela/  

9:30 
16:00 

mše sv. v Dolní Čermné - za farníky 
mše sv. na Mariánské Hoře - za Josefa a Marii 
Marešovy a syna Josefa  

pondělí 
30 9. 

památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele Církve 

 v týdnu úklid kostela – mládež  30. 9. - 6. 10. 

úterý 

1. 10. 

památka sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše, panny  a 
učitelky Církve 

16:30 

17:30 

18:00 

adorace + svátost smíření v Petrovicích 

modlitba sv. růžence 

mše sv. v Petrovicích  

středa 

2. 10. 

památka svatých andělů 
strážných 

17:00 

17:30 

18:00 

adorace a svátost smířeni   

modlitba sv. růžence 

mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl dárce    

čtvrtek 

3. 10. 

26. týdne v mezidobí 16:30 

17:30 

18:00 

adorace + svátost smíření ve Verměřovicích 

modlitba sv. růžence 

mše sv. ve Verměřovicích 

pátek 

4. 10. 

památka sv. Františka 
z Assisi 

-první pátek v měsíci 

17:00 

 

18:30
19:00 

adorace a svátost smíření v Dolní Čermné - P. 

Ľubor Schlossár  

modlitba sv. růžence 

 mše sv. v Dolní Čermné – za Jana a Františka 
Faltusovy, celý rod a duše v očistci 

sobota 

5.10. 

26. týdne v mezidobí 

- první sobota v měsíci 
7:30 

8:00 

 

18:00 

modlitba sv. růžence 

mše sv. v Dolní Čermné – za Vincence Řeháka, 
celý rod a duše v očistci 

mše sv. ve Verměřovicích  

  8:00 mše sv. v Petrovicích 
neděle 
6. října 

27. neděle v mezidobí  9:30 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 

  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře 
Informace 
Od 1. 10. 2019 budou večerní mše sv. od 18.00 hod. Kromě páteční mše sv. pro mladé /v 19.00 hod./  



 
Příležitost ke svátosti smíření  
Petrovice úterý 1.10. 16:30 – 17:55 P. Ľubor Schlossár 

Dolní Čermná středa 2.10. 17:00 – 17:55 h. P. Tomáš Fiala 
z Dolní Dobrouče 

Verměřovice čtvrtek 
3.10. 

17:30 – 17:55 h. P. Ľubor Schlossár 

Dolní Čermná pátek 4.10.  17:00 – 18:55 h. P. Ľubor Schlossár 

Mariánská Hora neděle 
6.10. 

15.30 - 15:55 h. P. Ľubor Schlossár 

 

 
Návštěva starších a nemocných farníků  
v úterý  1. 10. - v Petrovicích  
ve středu  2. 10. - v Dolní Čermné   
v pátek 4. 10.  - ve Verměřovicích  
 
 
V měsíci říjnu se budeme modlit pobožnost sv. růžence půl hodiny přede 

mší sv.  /od 17.30 hod./:   
 

úterý   - tajemství radostná - kněz, jáhen, sestry                            

středa  - tajemství slavná -  rodiče, dospělí                         

čtvrtek /ráno od 7.00 hod./ - tajemství světla - senioři 

pátek  - tajemství bolestná - děti /mládež 

   

Kontakt: 
farář: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz 
kostelník: pan Stanislav Moravec: č. tel. 732 467 535 
 

 


