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Z á p i s 
 
ze 3. jednání Pastorační rady (PRF) farnosti Dolní Čermná konaného v úterý 
22. září 2020 od 19 hodin na faře v Dolní Čermné 

 
Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda PRF 

               členové – Ing. Marta Marešová, Jan Moravec, Tomáš Mařík, Eliška 
Motlová, Marie Pecháčková, Mgr. Pavlína Stříbrná, Ing. Jiří Svoboda, JUDr.  
Hana Vágnerová, Ing. Jitka Židková 

Omluveni: Ing. Jitka Macháčková, Lukáš Nastoupil a Antonín Pecháček 

1. Zahájení jednání 

Po společné modlitbě zahájil jednání PRF v 19 hod. otec Jan Lukeš. Úvodem 

poděkoval za veškerou dosavadní pomoc, za vše, co se podařilo od posledního 
setkání zvládnout, a poprosil o vytrvalost ve službě; práce je před námi opravdu 

hodně.      

2. Plán událostí  

O. Jan předkládá PRF plán událostí do konce letošního roku a pro začátek roku 

2021, rovněž plán nedělních mší sv. zaměřených pro děti a mládež a mší 
s katechezí pro děti při bohoslužbě slova do konce školního roku 2020/2021. 
Vše bude samozřejmě záviset na aktuální (epidemiologické) situaci a přijatých 

opatřeních. 

• Litanie k sv. Václavu – navrhuje Lukáš Nastoupil u sochy sv. Václava 
s tím, že by se mohlo konat v pondělí 28. 9. po mši svaté. O. Jan navrhuje, 
jestli to neudělat večer při svíčkách už v neděli 27. 9. večer, případně 

v pondělí 28. 9. večer. Součástí by byla modlitba za národ a modlitba 

v době pandemie. 

Členové PRF souhlasí s konáním v neděli 27. 9. od 19.30 hod.  

Nutno zajistit:  

- svíčky (+ sklenice) - zajistí Jan Moravec, Hana Vágnerová, Jitka 
Židková                                             

- text svatováclavského chorálu – zajistí Marta Marešová         

• První sv. přijímání v neděli 4. října 2020 

• Nedělní mše svaté se zaměřením na děti pro školní rok 2020/2021 

Při setkání P. Jana Lukeše a paní Anny Motlové byl navržen plán 

nedělních mší sv. zaměřených pro děti a mládež a mší s katechezí pro děti 
při bohoslužbě slova následovně: 

Do konce r. 2020 

▪ 4. října v 9.30 – první svaté přijímání 

▪ 25. října v 7.30 (hudba, promluva) 

▪ 1. listopadu v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 
sv. Barbory či v Orlovně s paní Motlovou  

▪ 15. listopadu v 10.30 (hudba, promluva) 
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▪ sobota 5. prosince v 6.45 (hudba, promluva) 

▪ 6. prosince v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 

sv. Barbory či v Orlovně s paní Motlovou  

Rok 2021 

▪ 3. ledna v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 
sv. Barbory či v Orlovně s paní Motlovou 

▪ 17. ledna v 10.30 (hudba, promluva) 

▪ 7. února v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 

sv. Barbory či v Orlovně s paní Motlovou 

▪ 14. února v 10.30 (hudba, promluva) 

▪ 28. února v 10.30 (hudba, promluva) 

▪ 7. března v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 
sv. Barbory či v Orlovně s paní Motlovou 

▪ 21. března v 10.30 (hudba, promluva) 

▪ 4. dubna v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 

sv. Barbory či v Orlovně s paní Motlovou 

▪ 11. dubna v 10.30 (hudba, promluva) 

▪ 2. května v 7.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 
sv. Barbory či v Orlovně s paní Motlovou 

▪ 9. května v 7.30 (hudba, promluva) 

▪ 30. května v 7:30 (hudba, promluva) 

▪ 6. června v 9.30 první svaté přijímání 

• Žehnání novému hasičskému vozu verměřovických hasičů v neděli 

11. října ve Verměřovicích po mši svaté  

• 25. 10. posvícení v Jakubovicích – intenci si většinou dávají rodiny 

z Jakubovic 

• Poslední mše svatá na Mariánské hoře – při světle svící – letos 25. října, 

zakončení poutní sezóny, zajišťuje Antonín Pecháček     

• Změna časů mší – zimní čas – od pondělí 26. 10. 

- mše svaté ve všedních dnech pondělí, úterý, středa v 18 hod., čtvrtek a 

pátek zůstávají stejný čas, tedy čtvrtek v 7.30 a pátek v 19 hod.   

- od 31. 10. sobotní mše ve filiálních kostelech v sobotu už v 17 hod.  

- od 1. 11. nedělní mše v 7.30 hod. v DČ, v 9 hod. ve filiálním kostele, 
v 10.30 hod. v DČ  

• Středa 28. 10. svátek Šimona a Judy, apoštolů + státní svátek 
Den vzniku samostatného československého státu – bude mše svatá 

v 9 hod. v Dolní Čermné 

• 1. 11. slavnost všech svatých (neděle) – budou mše svaté s nedělním 

časovým režimem (7.30 hod. DČ, 9 hod. Verměřovice, 10.30 hod. DČ) 

• 2. 11. vzpomínka na všechny věrné zemřelé (pondělí) – od 15 hod. 
zpověď v Petrovicích, v 16.15 hod. pobožnost na hřbitově v Petrovicích, 
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v 16.30 hod. mše svatá v Petrovicích; v 18 hod. mše svatá v DČ, po mši 

pobožnost na hřbitově v DČ 

• 5. 11. (čtvrtek) – od 16 hod. zpověď ve Verměřovicích, v 17.30 hod. 
pobožnost na hřbitově ve Verměřovicích, v 18 hod. mše svatá 

ve Verměřovicích   

• Zpovídání před prvním pátkem – o. Jan sdělil, že doba dvou hodin 
v pátek v DČ přede mší svatou nebyla teď v září moc využívaná, ale zatím 

takto necháme 

• 8. 11. posvícení v Dolní Čermné – není nedělní mše svatá ve filiálním 
kostele, je jen v 7.30 v DČ a slavná mše svatá v 10 hod. v DČ 

s doprovodem chrámového sboru; v 15 hod. bývaly také latinské zpěvy 
z nešpor (chrámový sbor), bude domluveno s p. Pavlem Vašíčkem, zda se 

i nadále budou konat    

• 15. 11. posvícení ve Verměřovicích – v 15 h se bude v kostele konat 

koncert dolnočermenského chrámového sboru (Missa Brevis Jiřího Pavlici)   

• 22. 11. slavnost Krista Krále  

• Advent  

- první neděli adventní probíhá svěcení adventních věnců ve všech 

kostelích (v sobotu také ve filiálním kostele při mši svaté s nedělní 
platností)  

- rorátní mše 5. 12. v 6.45 hod. koncipovaná pro děti – při světle svící, 
s hudebním doprovodem dětské scholy, rádi se jí účastní i dospělí, proto 
asi by nebyl zájem o další nabízené rorátní mše v týdnu. Po mši svaté 

setkání dětí na faře, společná snídaně, adventní program (výroba 
přáníček…)   

• Adventní duchovní obnova 12. 12.  

- povede P. Karel Moravec 

- zahájení v pátek 11. 12. při mši svaté v kostele v DČ v 19 hod. 

- v sobotu 12. 12. v 8 hod. v kostele v DČ mše svatá, poté blok přednášek 

v Orlovně (cca do 12 hod.), zakončení společnou adorací v kostele 

- v neděli 13. 12. od 14 do 17. hod. příležitost ke svátosti smíření před 
Vánocemi, ve farním kostele budou zpovídat 2 kněží (zpovědnice) 

a o. Jan v sakristii    

• Vánoce 

▪ 23. 12. mše v DČ v 18 hod. 

▪ 24. 12. mše v 16 hod. – bývala ve Verměřovicích s rytmickou hudbou 

(vše bylo v režii skautů) a byla hojně navštěvovaná; o. Jan navrhuje 
uskutečnit v kostele v DČ (abychom se pohodlněji vešli); možnost změny 
projedná Maruška Pecháčková a dořešíme na dalším jednání PRF v 

listopadu   
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▪ další mše 24. 12. ve 24 hod. („půlnoční“), chrámový sbor připravuje 
tradiční Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“    

▪ 25. 12. není ranní mše, až v 9 hod. ve Verměřovicích, v 10.30 hod. v DČ 
s hudebním doprovodem dětí  

▪ 26. 12. mše v 7.30 hod. v DČ, v 9 hod. v Petrovicích (obnova 
manželských slibů), v 10.30 hod. v DČ s hudebním doprovodem 
mládeže  

▪ neděle 27. 12. v 7.30 hod. v DČ, v 9 hod. ve Verměřovicích a v 10.30 
hod. v DČ; Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, proběhne 

obnova manželských slibů 

▪ 27. 12. ve 12 hod. v kostele na Mariánské hoře se koná zpívání koled 
(pořádá Klub českých turistů Lanškroun)  

▪ 27. 12. v 16 hodin v kostele v DČ bude Vánoční koncert cimbálovky 
z Červeného Kostelce – koledy; poté v Orlovně proběhne požehnání vína 
a večer s vínem a cimbálovkou (hrála by cca do 18-20 hod.); organizační 

zajištění bude dohodnuto na dalším jednání PRF v listopadu     

▪ 31. 12. mše svatá v 16 hod v DČ, po mši krátká adorace a požehnání  

▪ 1. 1. 2021 v 9 hod. v Petrovicích, v 10.30 hod. v DČ 

▪ 2. 1. v 17 hod. ve Verměřovicích 

▪ 3. 1. v 7.30 hod. v DČ, v 9 hod. v Petrovicích a v 10.30 hod. v DČ 

• Šachový turnaj – termín konání 30. 12. 2020 od 15 hod. (organizačně 
zajišťuje Pavel Židek a další členové šachového klubu), účastní se cca 

25–30 zájemců. Informace o konání bude oznámeno v Poutníku; zvažuje 
se (po předchozím projednání) přejmenování turnaje na počest zesnulého 

člena šachového klubu  

3. Vrácení se k poslednímu zápisu pastorační rady z 11. srpna 2020 

3a) Farní výlet konaný 19. 9. 2020  

Zájem byl velký, nakonec jely 2 autobusy – někteří farníci se z pochopitelných 
důvodů aktuální koronavirové situace odhlásili; zájem byl veliký. O. Jan je 

vděčný a váží si toho. Jsou pozitivní ohlasy a spokojenost všech zúčastněných. 
Farní výlet na příští rok určitě opět naplánujeme.  

3b) Farní časopis Poutník   

Otec Jan uvedl, že v pátek 14. 8. 2020 proběhlo jednání redakční rady Poutníka 

(RRP), kde sdělil závěry PRF k otázce obsahu, periody a formátu vydávání (viz 
zápis PRF z 11. 8. 2020). PRF má spíše představu, že by to měl být především 
časopis o životě a dění ve farnosti, pro místní farníky, s fotografiemi z farních 

akcí. Taková byla původní myšlenka při jeho založení v r. 1997. Bylo mu 
sděleno, že stávající redakční rada chce časopis tak, jak vychází, s duchovní 

(náboženskou) tématikou. Je o něj zájem i mimo farnost, v případě zájmu ho 
poskytují i jinam. Vychází v počtu 300 kusů, otec Jan uvedl, že stále část 
výtisků zbývá, což není ekonomické. Stačilo by tisknout o 100 kusů méně (tj. 

200 ks). Následně členové RRP připravili anketu, která do 13. 9. proběhla mezi 



Stránka 5 z 7 
 

farníky. Výsledky ankety budou zveřejněny v říjnovém vydání Poutníka. Žádné 
závěry k výsledku ankety nejsou známy. Následovala diskuse členů PRF. 

Diskutována byla zejména otázka příspěvků do Poutníka – jejich získávání je 
obtížné, lidé málo přispívají, proto se volí převzaté články.  

3c) Pastorační asistent(ka) 

Z podnětu PRF a ERF o. Jan odeslal dne 26. 8. 2020 na Biskupství 

královéhradecké dopis se žádostí. Zatím žádná reakce nepřišla. 

3d) Vybírání při mších   

Marie Pecháčková uvedla, že sháněla vhodné košíky, což není úplně 
jednoduché; je potřeba mít košíky s víkem a otvorem pro vhazování peněz. 

Nakonec našla paní, která je takto vyrobí – jsou objednány (5 ks do DČ, 2 ks 
do Verměřovic a 1 ks do Petrovic). O. Jan uvedl, že je důležité, aby vybírání 
nerušilo mši svatou. Diskutovalo se o zorganizování vybírání, aby proběhlo co 

nejrychleji.  

3e) Záměry ve farnosti 

O. Jan uvedl, že členové PRF, ERF a angažování farníci se v pondělí 24. srpna 
2020 sešli na dohodnutých místech k posouzení záměrů, závěry jsou 

následující: 

• Zpovědní místnost ve farním kostele byla odsouhlasena s umístěním místo 
starší zpovědnice, při vchodu do kostela vlevo; bylo proměřeno, předáno 
ke zpracování projektu a realizaci firmě Svoboda.   

• Obětní stůl na Mariánskou horu + nový ambon – již v srpnu zde byl 
odborník, který poslal návrh ve třech variantách, včetně variant dřevořezeb 
na ně a cenové nabídky. Je slíbený sponzor. 

6 členů PRF je pro variantu č. 2 s umístěním loga Maria z varianty 1 na 

obětní stůl 

3 členové PRF jsou pro variantu č. 3  

1 člen PRF pro variantu č. 1 s varianty dřevořezeb.  

• Obětní stůl do Petrovic se také bude realizovat, nyní již byly provedeny 
úpravy před oltářem (odstranění posledního schodu). Je také sehnaný 
sponzor.  

• Využití kaple sv. Barbory je vhodné. Kaple byla uklizena a již byla využita 
při první katechezi pro děti. Časem je třeba samozřejmě udělat větší opravy. 

• Betlém zůstane na stávajícím místě, bude promyšlena možnost umístění 
níž (aby na něj viděly i děti). Bude řešeno ve druhé polovině adventu 

v součinnosti kostelníků a truhlářů.   

3f) Vytápění fary 

O. Jan uvedl, že po dalších konzultacích se zpracovávají cenové nabídky dvou 

variant na vytápění fary: 1. plynem, 2. elektřinou. Dále bude řešeno v ERF. 
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3g) Pouť na Mariánské hoře  

Pouť zdárně proběhla s poměrně velkou účastí poutníků; o. Jan poděkoval 

všem, kdo se na její přípravě a organizaci jakkoliv podíleli.    

3h) Různé  

• O. Jan již pořídil zelený a mariánský liturgický bohoslužebný ornát do Dolní 
Čermné a zelený ornát do Verměřovic; má ještě dle domluvy PRF a ERF 
objednány ornáty v liturgické barvě červené a bílé. Požehnání proběhne 

v neděli přede mší 27. října. 

• zatím se nepodařilo aktualizovat seznamy pro návštěvy starých a nemocných 

farníků 

• kromě Lukáše Nastoupila vykonává službu kostelníka p. Stanislav Moravec 
(při čtvrtečních mších), přihlásil se také Vít Macháček na pondělí nebo na 

úterý 

• sekání farní zahrady – zatím proběhlo 1x posečení spodní části farní 
zahrady technikou městyse, je objednávka a příslib na posekání horní části   

4. Společné udílení svátosti nemocných 

Z důvodu nastalé situace se nemohlo konat v původně plánovaném termínu na 
jaře. O. Jan tedy navrhuje uskutečnit ho nyní na podzim. Členové PRF vyslovili 

souhlas, uvítají to určitě zejména starší farníci. Byl dohodnut termín 17. 10. a 
18. 10. 2020 při mších svatých.  

5. Žádost o pravidelné adorace před páteční mší svatou  

O. Jan uvedl, že se na něj obrátila jedna farnice s prosbou o pravidelné adorace 
před každou páteční mší svatou. Bylo rozhodnuto zatím ponechat adorace 

pouze přede mší svatou na první pátky.   

6. Den Bible  

Byl dohodnut termín konání na sobotu 14. 11. 2020 v Orlovně.  

7. Informování farníků 

V síňce vzadu za vchodem do kostela budou umístěny nové nástěnky, na které 
budou umísťovány potřebné informace, včetně rozpisů služeb (úklid kostela, 

květinová výzdoba), služba lektorská, zápisy PRF, ERF, …   

8. Hřbitov 

O. Jan požádal o ujasnění majetkových vztahů ohledně hřbitova. Pozemek, 
na kterém se hřbitov nachází, je v majetku farnosti, správu hřbitova vykonává 
městys, který také zajišťoval osekávání. V letošním roce sekání trávy 

na hřbitově zajišťovali dobrovolníci z farnosti. Tuto záležitost bude nutno 
s městysem (smluvně) dořešit.  
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9. Žehnání aut a prázdninových cest 

O. Jan navrhuje příští rok uskutečnit „žehnání aut a prázdninových cest“. Byl 

by na to ideální prostor kostelního návrší v DČ i Mariánská hora. Členové PRF 
vyslovují souhlas.  

10. Webkamera a přenosy z farního kostela v případě nouzovém stavu 

O. Jan předkládá PRF tuto záležitost pro případ vyhlášení „nouzového stavu“ a 
výrazného omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Podnět k tomu dala 

Marta Marešová, která také prověřovala technické možnosti. Bylo by nutné pro 
farnost zakoupit webkameru a umístit Wi-Fi. Dále pak vytvořit a na farní web 

umístit elektronický formulář pro přihlašování farníků na bohoslužby.    

11. Zjištěný stav v kostele na Mariánské hoře 

Marta Marešová informovala o zjištěném stavu v kostele na Mariánské hoře: na 

půdě jsou prkna napadená červotočem; na stropě v lodi kostela se objevila 
mokrá skvrna, bude nutné prověřit, co je příčinou a případně svolat brigádu a 
zajistit opravení.   

12. Informace o sbírce na vybavení fary  

Jitka Židková informovala členy PRF o průběžném výsledku účelové sbírky 

na vybavení fary, která probíhá od konce června. Celkem se vybralo 60.187 Kč. 
Ze sbírky bylo pořízeno: šatní skříň, lino do kuchyně, OSB desky na opravu 
podlahy ve 2 pokojích, svítidla, koupelnová skříňka, myčka na nádobí, varná 

deska – vše v celkové částce 56.746 Kč.      

13. Návrh na obnovení ekumenických setkání s farníky farního sboru ČCE 

v Horní Čermné 

Dořešíme případně na některém z dalších jednání PRF. Bylo by možné 
uskutečnit v lednu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 

14. Různé, podněty členů pastorační rady 

O. Jan vyslovil poděkování farníkům, kteří v průběhu září provedli opravy 
a nátěr vnějších oken na faře.  

Členové PRF neměli žádné další podněty k projednání.  
 

Další jednání PRF se uskuteční v úterý 24. listopadu 2020 od 18 hod. 

na faře v Dolní Čermné. 

Otec Jan poděkoval všem přítomným za účast a jejich službu. Jednání bylo 
zakončeno společnou modlitbou. 
 

 
Zapsala: Hana Vágnerová, sekretář PRF 

 
Schválil: o. Jan Lukeš, předseda PRF  
 


