
Z á p i s 
 

z ustavujícího zasedání Pastorační rady (PR) farnosti Dolní Čermná konaného dne 5. března 

od 19 hodin na faře v Dolní Čermné 

   

Přítomni: P. Ľubor Schlossár - předseda PR 

                členové - Jitka Macháčková, Marta Marešová, Tomáš Mařík, Eliška Motlová, Lukáš  

                                 Nastoupil, Antonín Pecháček, Marie Pecháčková, Pavlína Stříbrná, Jiří  

                                 Svoboda, Hana Vágnerová, Jitka Židková 

Z jednání je omluven Jan Moravec. 

 

 

1. Zahájení jednání        
Ustavující zasedání PR zahájil v 19 hod. p. farář Ľubor Schlossár. 

Členové PR se dohodli, že pro účely vzájemné komunikace dají k dispozici své kontakty 

(telefon, e-mail). Bude zpracován seznam a rozeslán členům PR (zajistí Jitka Židková). 

 

2. Pastorace, Pastorační plán na rok 2020    

Pan farář předložil k projednání Pastorační plán farnosti Dolní Čermná na rok 2020. Byly 

probrány akce ve farnosti do konce roku 2020 a určeny termíny jejich konání. Podrobněji byly 

projednány akce naplánované na období březen až červen 2020, tj. zejména jejich průběh, 

organizační zajištění a kdo z členů PR se bude na čem podílet. O jednotlivých akcích budou 

průběžně podávány podrobnější informace při ohláškách a v Poutníku, kde také případně 

budou kontakty na členy PR, kteří budou danou akci zaštiťovat. 

Pastorační plán bude zveřejněn na webových stránkách farnosti.  

 

Nejbližší plánované akce: 

březen 2020 - 21.03. Postní duchovní obnova (farní kostel a Orlovna) 

                        22.03. Misijní koláč (mše sv. a poté setkání farníků v Orlovně) 

                        29.03. Společné udílení svátosti nemocných 

                            

duben 2020 - 04.04. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové (účast p. farář + mládež) 

                      11.04. Velikonoční vigílie a poté společné posezení farníků v Orlovně 

                      18.04. Generální úklid farního kostela a přilehlého okolí 

                      26.04. Poutní slavnost v Dolní Čermné 

 

květen 2020 - 10.05. Poutní slavnost v Petrovicích 

                        23.05. Diecézní setkání dětí v Hradci Králové (možnost individuální účasti)      

                        24.05. První svaté přijímání dětí              

 

3. Plán kostelních sbírek 

Pan farář uvedl, že čekáme, až obdržíme plán účelových sbírek z Královéhradecké diecéze. 

Poté plán doplníme o termíny sbírek na opravy v naší farnosti a zveřejníme ho na webových 

stránkách farnosti.  

  

4. Farní časopis Poutník 

Pan farář uvedl, že farní časopis Poutník bude vycházet i nadále, bude však mít menší formát 

(A5). První číslo vyjde 12.04.2020. 

 

 



5. Volba člena Ekonomické rady, místopředsedy PR a sekretáře PR, 

pomoc při investičních akcích 

Členkou Ekonomické rady byla zvolena z řad členů Pastorační rady farnosti (dle článku IV. 

odst. 1. písm. b) Stanov ekonomické rady farnosti Královéhradecké diecéze) Jitka Židková. 

Ekonomická rada tedy bude pětičlenná (předseda + 3 členové jmenovaní + 1 člen zvolený).    

Místopředsedou Pastorační rady farnosti byl zvolen Jan Moravec. 

Sekretářem Pastorační rady byla zvolena Hana Vágnerová. Bude zodpovědná za pořizování 

zápisů ze zasedání PR.   

 

Dále bylo dohodnuto, že pomoc při investičních akcích a ve stavebních záležitostech panu 

faráři poskytne Jiří Svoboda. Již z dřívější doby je v kontaktu s vikariátním technikem p. 

Šejnohou. 

 

6. Další záležitosti, diskuse  

Se začátkem letního času (od 29.03.2020) se posunují časy mší ve všedních dnech a sobotních 

mší ve filiálních kostelech (Petrovice, Verměřovice) na 19 hod.    

 

Pan farář informoval PR ohledně zařizování záležitostí opravy střechy na faře: jednal s p. 

Heinrichovou z oddělení památkové péče MěÚ Lanškroun a p. Formánkem z památkového 

ústavu. Bude nutné zpracovat odborný posudek na stav krovu před položením nové krytiny.  

 

Od 03.05.2020 začínají pravidelné nedělní mše sv. v 16 hod. na Mariánské hoře.   

 

Z podnětu členů PR (Marta Marešová, Jiří Svoboda) proběhla diskuse ohledně časů nedělních 

mší od května 2020. Jsou 2 varianty 

a) od 8 hod. ve farním kostele v Dolní Čermné a od 9.30 ve filiálním kostele (Petrovice nebo 

Verměřovice) nebo 

b) od 8 hod. ve filiálním kostele (Petrovice nebo Verměřovice) a od 9.30 hod. ve farním 

kostele v Dolní Čermné.   

Proběhne k tomu anketa po mši sv. v neděli 22.03.2020. Budou připraveny anketní lístky a 

hlasovací schránka. 

 

Tomáš Mařík navrhl, aby se 1x za tři týdny konaly dětské mše. K tomuto podnětu byl učiněn 

závěr, že do konce školního roku je vlastně naplánována na každý měsíc akce zaměřená pro 

děti (mše sv. v neděli 15.03 a v neděli 19.04., 24.05. bude první svaté přijímání a ve čtvrtek 

25.06.mše u příležitosti zakončení školního roku u Jansovy kaple).   

 

Bylo dohodnuto, že zápisy z jednání PR budou zveřejňovány na webových stránkách farnosti. 

 

 

Další zasedání Pastorační rady se bude konat 28.05.2020 od 19 hodin na faře v Dolní Čermné 

 

 

Zapsala: Hana Vágnerová 

 

                                                                                                     P. Ľubor Schlossár 

                                                                                                předseda Pastorační rady                   

 

                          


