
 
 
                                                                                   zprávy z farnosti 

                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                
                                    13. týden  

                                    2020                    
 

 
 
 
   

4. postní neděle – 22. března 2020 
     

pondělí  
23. 3. 

po 4. neděli postní; památka 

sv. Turibia z Mongroveja, 

biskupa 

 
 

mše sv. sloužena soukromě P. Ľuborem –  
za Jaroslava Sršně, rodiče, sourozence 

/Verměřovice z 22. 3./ 

úterý 
24. 3. 

po 4. neděli postní; 

památka sv. Patrika, biskupa 

 mše sv. sloužena soukromě P. Ľuborem –  
na úmysl   

středa  
25. 3. 

 
Slavnost Zvěstování Páně 

 mše sv. sloužena soukromě P. Ľuborem –  
za Františka Mencla, manželku a rodiče  

čtvrtek       
26. 3. 

po 4. neděli postní 

 

 

 mše sv. sloužena soukromě P. Ľuborem –  
na poděkování s prosbou o Boží požehnání, 

ochranu a dar zdraví 

pátek 
27. 3. 

po 4. neděli postní; památka 

sv. Jana Damašského, 

učitele Církve 

 mše sv. sloužena soukromě P. Ľuborem –  
za † Josefa Matějku, Ladislava Vacka a za duše 

v očistci 

sobota   
28. 3. 

po 4. neděli postní; památka 

sv. Jana Kapistrána, 

řeholníka 

 mše sv. sloužena soukromě P. Ľuborem –  
na úmysl dárce  /Verměřovice/ 

neděle 

29. března   

5. neděle postní   mše sv. v Dolní Čermné – za † Otu Cejnara, 

vnučku a rodinu 

 Ze soboty 28. 3. na neděli 29. 3. začíná letní čas /2 h – 3 h/. 
 Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém 

počtu. Sledovat bohoslužby je možné v on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je 

k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz  

 Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení 

epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují 

o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i 

usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také 

s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější 

zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli 

mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš 
a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem. 

 Katechetické středisko Praha ve spolupráci s dalšími katech. centry zřídilo dočasnou webovou 

sekci https://deti.vira.cz/v-karantene - pro domácí přípravu dětí na nedělní liturgii.  
 
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 


