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Z á p i s 
z 5. jednání Pastorační rady farnosti (PRF) Dolní Čermná 

konaného ve čtvrtek dne 21. ledna 2021 od 18 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: Lukáš Nastoupil, Ing. Jitka Macháčková, 
Nepřítomni: Antonín Pecháček 

 
 

1. Zahájení jednání 
Po společné modlitbě zahájil jednání PRF v 18 hod. otec Jan Lukeš.  
 

2. Poděkování za vánoční výzdobu v kostelech a Tříkrálovou sbírku 
Otec Jan poděkoval za vánoční výzdobu v kostelech. Členové vyjádřili možná 
vylepšení na příští Vánoce. 

Otec vyslovil i poděkování za Tříkrálovou sbírku v naší farnosti, která letos 
proběhla on-line. Přispět bylo možné také 9. a 10. ledna po mších svatých do 

charitních pokladniček u východů z kostela a ve Verměřovicích, dále v 
obchodech. 
V Dolní Čermné se do pokladniček vybralo celkem 46.974,- Kč (loni, kdy 

chodily skupinky koledníků, se vybralo 60 tis. Kč). Uvedená částka je jen 
hotovost a nejsou v ní zahrnuty případné bezhotovostní příspěvky našich 

obyvatel na charitní účet.  
 
3. Koronavirová situace; mše svaté 

Košíčky na vybírání peněz - jsou hotové, je potřeba do nich ještě ušít látkové 
sáčky. Pastorační rada měla původně představu, že by se v kostele při vybírání 
posílali, ale v nynější době koronaviru to není vhodné. Navrhuje, aby 2 lidé, 

které požádají kostelník nebo kostelnice, obešli kostel s košíčky a pak je dali 
před oltář (jako důležitý symbol oběti). Dávám ze svého, zříkám se něčeho 

svého, ve prospěch druhých.  
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Mše svaté a rezervace – otec Jan uvedl, že četnost mší svatých v rámci 

možností 5. stupně protiepidemického systému (PES) je snad dostačující a 
každý, kdo má na nedělní mši zájem, se dostane po přihlášení přes 

elektronický rezervační systém. Mše svaté ve všední dny jsou bez rezervace a 
někdy ani není využitá možná kapacita.  
Na to reagovali někteří členové PRF: Jiří Svoboda a Jitka Židková vyslovují 

poděkování otci Janovi za šest nedělních mší (tj. 2 v sobotu s nedělní platností 
a 4 v neděli, kdy - s ohledem na kapacitu farního kostela - má příležitost 
vystřídat se více jak 200 farníků). Není to vůbec obvyklé, aby v této době byla 

taková příležitost, a ve srovnání s okolními farnostmi jsme spíše výjimkou. 
Farníci jsou si této služby otce Jana vědomi a všichni jsme mu za to velice 

vděční a vážíme si toho, že to u nás takto funguje a co pro nás dělá. Hana 
Vágnerová uvedla, že poděkování patří také Martě Marešové, která obětavě a 
neomezeně vyřizuje všechny telefonáty související s přihlašováním na mše, 

obzvláště pak díky, jak to zvládala v době přihlašování na mše sv. na Štědrý 
den a Vánoce. 

Otec Jan dále vznesl dotaz, jak pokračovat v případě, kdyby byl povolen 4. 
stupeň protiepidemického systému (PES). Do filiálních kostelů se vejde málo 
lidí (v Petrovicích jen 12, ve Verměřovicích 30). Bylo uzavřeno prozatím s tím, 

že mše by bylo nejlepší konat i za této situace ve farním kostele v Dolní Čermné 
a bylo by možné snížit počet nedělních mší.    
 

4. Zajištění prací na hřbitově 
Otec Jan uvedl, že v návaznosti na jednání minulé PRF jednal se starostou 

městyse ohledně úklidu hřbitova a na základě domluvy nakonec v ohláškách 
mnohokrát oznamoval možnost zaměstnání na DPP při údržbě hřbitova a 
přilehlého okolí. Výzva zůstávala bez reakce. Začátkem roku byla ještě 

ujasněna pracovní náplň této činnosti, výše odměny; před nástupem bude 
nutná vstupní lékařská prohlídka a školení BOZP. Zájemci se nakonec ozvali 

– manželský pár z Verměřovic. Otec Jan s nimi ještě bude jednat. Ať sami 
rozhodnou, zda budeme vyhlašovat dobrovolnické generální úklidy na jaře a 
na podzim pro tyto účely. Je škoda této pasivity farníků, ale asi toho má každý 

hodně, ale pak nikdo nenadávejme, jak hřbitov vypadá. 
 
5. Žehnání domů a bytů 

Žehnání domů a bytů, které probíhalo podle pastoračního plánu v průběhu 
měsíce ledna, se letos vzhledem ke koronavirové situaci nebude konat. 

 
6. Změna postojů při mši svaté  
Stáním vyjadřujeme úctu, ale také radost, připravenost naslouchat a na 

slyšené reagovat. Pro rané křesťanství to proto byl běžný postoj při osobní 
modlitbě i bohoslužbě. Farizeus se postavil v chrámě; celník stál vzadu (srov. 
Lk 18, 11). Stáním se zároveň reaguje na zaslíbenou budoucnost: „Stáli před 
trůnem a před Beránkem.“ (Zj 7, 9). Proto se klečení při modlitbě dokonce 
zakazovalo o nedělích, v době velikonoční a při eucharistii. Teprve ve 

středověku, kdy byli věřící odkázáni i při mši svaté na soukromou modlitbu, 
dávali přednost klečení. Nový misál si přeje, aby se stání více rozšířilo. Stát 

by se mělo od vstupního zpěvu až po vstupní modlitbu včetně, při zpěvu 
Aleluja, při evangeliu, při vyznání víry a přímluvách, od modlitby nad dary 
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včetně až do konce mše svaté s výjimkou určitých částí. Používá-li se kadidla, 

lid také povstane, když před něj předstoupí přisluhující a stojí během 
okuřování.  

Otec Jan předkládá pastorační radě dotaz ohledně změny resp. sjednocení 
postojů při mši svaté, kterou sdělil také farníkům v ohláškách poslední neděli: 
Budeme klekat až při epiklezi – vztáhnutí rukou kněze nad dary – stejně jako 

ministranti. 
Po vyslovení „Tajemství víry“ si jednotně sednout, jak je zde zvykem (správně 
by mělo být tak, že se lid postaví). PRF je pro, aby se to hned začalo dělat 

správně, tj. po vyslovení „Tajemství víry“ se postavíme. 
Zaznívá to i v textech eucharistických modliteb: „…smíme stát před tebou a 

můžem ti sloužit…“ nebo „…vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.“, apod. 
Postoj stání je postoj připravenosti.  
 

7. Popeleční středa 
Otec Jan informoval PRF, že 12. 1. 2021 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 

vydala nótu, v níž upravuje bohoslužbu na Popeleční středu v době pandemie: 
obvyklá formule pronášená nad každým věřícím označovaným popelem bude 
pronesena najednou nad celým shromážděním a věřící budou označováni 

popelem pouze samotným gestem beze slov. Popeleční středa letos připadá na 
17. února. Jelikož je to všední den, je možno sloužit maximálně tři mše svaté. 
Asi časy, aby mohlo co nejvíce lidí: 16.00, 17.30 a 19.00. Bylo by opět potřeba 

se přihlašovat a popelec by pak o. Jan ještě uděloval těm, kdo nemohli 
přijmout ve středu na 1. neděli postní po mši svatých.  

 
8. Neděle Božího slova 
Otec Jan připomněl, že 3. neděle v mezidobí je nedělí Božího slova. Letos 

připadá na 24. ledna. 
 

9. Zhodnocení adventní duchovní obnovy, stanovení termínu postní 
duchovní obnovy 
 

Adventní duchovní obnova byla hodnocena velmi pozitivně; i přes změny 
v organizaci, které musely být kvůli koronaviru (její konání v kostele namísto 
v Orlovně), se jí účastnil velký počet farníků.     

 
Postní duchovní obnova – byl osloven otec Pavel Seidl, který sdělil, že zde již 

duchovní obnovu vedl a rád by nechal příležitost pro někoho jiného. Nakonec 
otec Jan požádal P. Vladislava Brokeše z Ústí nad Orlicí. Otec Vladislav nabízí 
dva termíny, PRF je pro pozdější termín konání 12. a 13. března, tj. před 4. 

nedělí postní. Byl by zachován obvyklý program (v pátek v 19 hod. mše svatá, 
před tím zpověď, v sobotu v 8 hod. mše svatá, 2 dopolední přednášky, 
zpovídání, adorace, ukončení kolem 12 hod.). Organizační záležitosti opět 

rozhodneme podle aktuální epidemické situace (konání v kostele, zvážit 
možnost on-line přenosu, atd…).        
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10. První svaté přijímání dětí  

Termín prvního svatého přijímání byl s rodiči dětí dohodnut na 6. června 
2021. Otec Jan se členy PRF probral některé otázky související s prvním 

svatým přijímáním, vyslechl, jak to vnímáme v naší farnosti, když se hlásí děti, 
které nechodí běžně do kostela. Je třeba postupovat citlivě, aby příprava a 
první sv. přijímání byly pro děti i jejich rodiče pozváním a povzbuzením.   

O vyfocení dětí bude požádán p. Tomáš Bednář, o zhotovení tabla do kostela 
a přípravu svíček, které děti nosí při mších v obětním průvodu, pak paní Anna 
Motlová. Asi nebude možné standartní představení dětí tak zkusíme 

sestříhané virtuální představení, které by mohlo být umístěno na webu 
farnosti a mohlo by sloužit jako památka dětem. 

 
11. Informace o křtech ve farnosti v r. 2020 
Otec Jan informoval PRF, že ze zpracované farní statistiky za rok 2020 

vyplývá, že v loňském roce byly jen čtyři křty. Ve srovnání s přechozími roky 
jde o více jak trojnásobný pokles. Za posledních 10 let byl snad jenom jediný 

křest dospělé. Kéž bychom dovedli více svědčit a oslovovat, zapalovat nové pro 
Krista. 
 

12. Návrh možného využití nové zpovědní místnosti 
Otec Jan dostal e-mail. Dává členům PRF ke zvážení a promyšlení podnět 
případného možného využití zpovědní místnosti: ve většině kostelů chybí 

místnost či malý koutek pro potřeby maminek a jejich malých dětí (miminek) 
- malá možnost soukromí, kde mohou své dítko nakojit, přebalit či setrvat s 

ním chvilku, když pláče (zejména v zimních či sychravých měsících). Místnost 
zpovědnice se k tomu nabízí, protože během mše je prázdná. S využitím 
zpovědní místnosti pro tyto účely by se dalo uvažovat a případně počítat s tím 

už při samotné úpravě a pořizování vybavení.      
 

13. Poutník v elektronické podobě, příspěvky do historické rubriky 
Otec Jan se vrací k otázce, kdy resp. za jak dlouho dávat Poutníka 
v elektronické podobě na web farnosti po jeho vyjití v tištěné podobě. O názory 

se obracel na členy PRF již někdy počátkem prosince korespondenčním 
způsobem (e-mailem). Členové PRF se shodují, že Poutníka je vhodné dávat 
na web hned v pondělí po jeho vydání v tištěné podobě. 

K výzvě otce Jana, že do redakce Poutníku se hledá člověk, který by byl 
schopen a ochoten psát do historické rubriky články z historie farnosti, 

navrhuje Hana Vágnerová poprosit pana Vladimíra Jansu, který je 
pamětníkem a znalcem místní historie. Pavlína Stříbrná navrhuje oslovit i 
pana Radomila Jindru, jež má rovněž přehled o zdejší historii; projedná to 

s ním. Netrváme na tom, že přispěvatel musí být zároveň členem redakční 
rady; budeme vděční za to, pokud někdo bude ochoten do některých vydání 
Poutníka články s historickou tématikou přispět.     

 
14. Krabičková sbírka v kostele, využití síňky bočního vchodu 

Způsob krabičkové sbírky, která tradičně probíhá v kostele (síňka u zadního 
a bočního vchodu kostela v DČ), bude projednán s panem Vladimírem Jansou, 
který je jejím dlouholetým iniciátorem a patří mu za to poděkování. Sbírka by 
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se mohla konat několikrát do roka, termín bude vždy sdělen v ohláškách. 

Projednání zajistí Marta Marešová.  
Otec Jan dává ke zvážení využití síňky bočního vchodu do kostela. Je zde 

umístěna nevzhledná nástěnka, s neměněnými informacemi. Určitě by se to 
dalo vylepšit. 
 

15. Tradice svatého Mikuláše ve farnosti 
Otec Jan se zajímal, jak je to s tradicí „chození“ sv. Mikuláše v naší farnosti; 
letos to zažil jen ve Verměřovicích. Pavlína Stříbrná sdělila, že v Petrovicích 

každoročně Mikuláš chodí. V Dolní Čermné návštěvu Mikuláše do rodin (dle 
zájmu) zajišťuje spolek (divadelní ochotníci). Dříve se také konaly mikulášské 

besídky v Orlovně, mohly by se obnovit. 
 
16. Zpovídání před Velikonocemi    

Před Velikonocemi se obvykle zpovídalo na Květnou neděli (více kněží) a pak i 
ve svatém týdnu. Budeme se snažit zachovat. Někteří farníci říkali, že před 

Vánocemi nestihli nedělní odpolední zpovídání, proto letošní před 
Velikonocemi bude zřejmě až od 17.30 do 20.00. I k lepší plynulosti bude asi 
otec Jan používat rezervační systém.    

 
17. Velikonoční svátky 
Otec Jan uvedl, že se seznámil se zažitým průběhem Svatého týdne a 

Velikonoc v naší farnosti, včetně časů bohoslužeb, obřadů a mší svatých. Na 
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu – mše, bohoslužby a obřady se 

konají jen ve farním kostele v DČ.  
 
18. Farní výlet v r. 2021 

Otec Jan se obrací na PRF ohledně návrhů, kdy a kam jet na jednodenní farní 
výlet. Bylo navrženo uskutečnit ho opět v září, byl dohodnut konkrétní termín 

na 18. září 2021. S ohlasem se setkal návrh navštívit Liberec – iQLANDIA, 
lanovkou na Ještěd, ZOO už by se nestihla. Ale byly samozřejmě ohlasy, že je 
to daleko. Možností by bylo i nějaké poutní či jiné místo. Výlet na dva dny 

(např. na vzdálenější Plzeňsko), nebýval zvykem. Na příštím jednání snad 
upřesníme.  
 

19. Umísťování textů a informací na nástěnkách v kostele  
Otec Jan požádal PRF, že okopírované texty, plakáty apod. je možné na 

nástěnkách v kostele a na stolcích umísťovat jen s jeho souhlasem. PRF 
v tomto otce Jana podporuje.   
 

20. Vrácení se k poslednímu zápisu pastorační rady z 24. listopadu 2020 
Umístění adventního věnce před obětním stolem - nebyly výhrady, zřejmě tedy 
ponecháme takto nadále; bylo by vhodné pořídit lepší stojan či stolek.  

 
Mříž v kostele v Petrovicích – informaci o výsledku podala Pavlína Stříbrná: 

návrh na zhotovení a umístění mříže pro zabezpečení kostela (v případě jeho 
otevření) byl probrán s občany, resp. farníky z Petrovic. Převládl názor, že mříž 
není nutné zhotovit; v tomto kostele je malý počet návštěv a není nutné mít 

kostel otevřený. 
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Otec Jan je pro to, aby byly všechny kostely otevřeny k modlitbě a pro turisty. 

Názor farníků ho mrzí. Druhá otázka je, jestli by opravdu mříž nešla umístit. 
Jan Moravec přidal, že i kvůli větrání kostela by byla mříž dobrá, že pro kostel 

je dobré, když se větrá a není celý týden zavřený. 
 
Osvětlení kostela, hřbitova a kostelních hodin – v návaznosti na podněty 

z minulé PRF byly tyto záležitosti projednány se starostou a v radě městyse. 
Ing. Jiří Svoboda informoval, že také s památkáři. Napojení na přívody 
veřejného osvětlení (za hřbitovní zdí), bude ještě řešeno s projektantem. Byl 

také návrh nasvětlení kostela, sloupky by byly umístěny vně hřbitovní zdi, 
odraz světla by mohl být dostačující i pro prostor hřbitova.      

 
 
21. Pastorační plán farnosti na rok 2021 

Otec Jan uvedl, že pastorační plán na rok 2021 je sestaven obdobně jako 
v minulém roce. S ohledem na trvající koronavirová omezení ho zatím nemá 

smysl rozšiřovat o další akce. Lze předpokládat, že i některé naplánované akce 
se nebudou moci konat nebo se budou konat v určitých omezeních. 
Podrobněji byly projednány: 

 
Adorace před postní dobou ve farním kostele – bude letos kratší. Jestli budou 
stále nedělní mše svaté od 16 hodin, adorace bude od cca 17.15 do 20.00 a 

v úterý od 14 do 18 hod.  
Služby (přítomnost) farníků v kostele budou po půl hodině, zájemci se budou 

zapisovat na arch. 
 
Adorace večer a v noci na Velký pátek a Bílou sobotu - zůstane, adoraci v noci 

zajistí mládež, zazněl návrh adoraci zkrátit (trvala do 17 hod.). Byl i návrh 
přemístit Boží hrob do kaple sv. Barbory a konat adoraci zde (byl by zde větší 

klid než v kostele, kde se během Bílé soboty konají přípravy na další obřady, 
probíhá úklid, květinová výzdoba, nácvik ministrantů …). Pro letošek ale 
zřejmě místo nebudeme měnit.   

 
Misijní koláč – v termínu, jak bývalo zvykem 4. neděli postní (letos 14. 3.) - 
zatím naplánována jedna mše v 8.00 a po ní setkání farnosti. 

 
Společné udílení svátosti nemocných – posuneme na září – 4. a 5. 

 
Postní almužna – budou opatřeny pokladničky; nutno určit účel využití darů 
z postní almužny (pro adopci na dálku + další účel např. na provoz azylového 

domu v Hamrech u Hlinska? nebo jiný). 
 
Generální úklid farního kostela před poutí - vychází na 17. 4.     

 
Naplánována je i mše svatá u Jansovy kapličky na zakončení školního roku 

30. 6. a mše svatá před kaplí v Hůře 25. 7. (slavíme 30. výročí posvěcení).  
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22. Různé, návrhy a podněty členů PRF: 

Otec Jan vyzval přítomné členy PRF, zda mají nějaké návrhy či podněty: 
 

Marie Pecháčková – nabízí zajištění dezinfekce pro farnost. 
 
Jan Moravec – bylo by možné ubrat svíčky na bočních oltářích ve farním 

kostele (svítí zde svíce elektrické), výbojky v oknech nahradit úspornějšími.   
 
Hana Vágnerová – jak proběhlo jednání s památkáři a jaké jsou možnosti 

realizace oprav. Otec Jan a Jiří Svoboda informovali, že letos by byla k realizaci 
oprava střechy na faře, budeme se snažit podat žádost o dotaci z Pardubického 

kraje. Oprava střechy a fasády kostela se budou připravovat k realizaci na 
příští roky, zvažuje se vhodné etapování, atd.   
 

 
Další jednání PRF se uskuteční ve čtvrtek 18. března 2021 od 18 hod. na 

faře v Dolní Čermné. 

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

zakončeno společnou modlitbou a požehnáním. 
 
 

 
Zapsala: Hana Vágnerová, sekretář PRF 

 
Schválil: P. Jan Lukeš, předseda PRF  
 

 

 
 


