
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace ze 7. jednání Pastorační rady farnosti Dolní 
Čermná konaného dne 20. května 2021 

 
Ve čtvrtek 20. května 2021 se konalo 7. jednání Pastorační rady 
farnosti (PRF). Podáváme informace o některých projednávaných 
záležitostech. 
 
V úvodu otec Jan poděkoval 
- jednotlivých členům PRF za práci a službu pro farnost, za 
splnění konkrétních úkolů 
- za výsledky postní almužny – finanční dary byly předány při 
mších sv. zástupcům Hospice v Červeném Kostelci a rodičům 
Vašíka Štěpána 
 
PRF projednávala: 
- vedení farní kroniky – PRF navrhuje v ohláškách sdělit, zda by 
byl někdo z farníků ochotný vést farní kroniku 
- službu akolytů – proti navrženým šesti adeptům neměl nikdo 
z farnosti žádné námitky, akolyté budou ustanoveni na dva roky 
- dokončení nových oltářů a ambonu na Mariánskou horu a do 
Petrovic a další úpravy  
- konání mší sv. 6. června – dopoledne ve farním kostele první 
sv. přijímání, v 16 hod. na Mariánské Hoře požehnání nového 
oltáře a eucharistický průvod 
- návrh na vymezení pietního místa nenarozeným dětem na 
hřbitově v Dolní Čermné – farníci budou osloveni o názor 
- slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. července – konání jedné mše 
sv. 
- Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně před prvním pátkem – 
budou i při mši sv. konané v Petrovicích (ve středu) a ve 
Verměřovicích (ve čtvrtek) minimálně v červnu. PRF nemá proti 
tomu námitek. 



- letní režim mší svatých – sobota v 19 hod. - střídání mší ve 
filiálních kostelech 

- neděle - 7.30 hod. - farní kostel Dolní Čermná 
- 9 hod. - farní kostel Dolní Čermná 
- 10.30 - střídání mší ve filiálních kostelech 
- každá první neděle v měsíci v 16 hod. na Mariánské Hoře 

- poutní místo Mariánská Hora – užívání poutního domu a 
možnosti ubytování poutníků 
- konání farního odpoledne – termín konání bude posunut na 8. 
srpna 
- konání mše svaté na zakončení školního roku – bude 23. 
června na farní zahradě, poté se v případě rozvolněných 
podmínek bude konat společné posezení a opékání 
- úklid a udržování pořádku v některých prostorách farního 
kostela a na hřbitově – zejména prostoru pod kůrem – bude se 
uzamykat; uživatelé hrobových míst budou osloveni ohledně 
(ne)umísťování hrobového zařízení po hřbitově a u kostela  
- brigády a společnou práci farnosti – jak řešit práci ve farnosti, 
které je stále hodně, aby pro jednotlivé akce byl zajištěn 
dostatečný počet lidí a vše se dalo zvládnout 
- biřmování – otec Jan informoval, že přihlašování je ukončeno, 
bude probíhat příprava na tuto svátost a upřesněn termín 
- situaci kapličky v Hůře a jejího okolí – vztah farníků k tomuto 
místu, vandalský čin a jeho následky, vyhlášení sbírky na obnovu 
místa, termín otevření kasiček s penězi.  

 
Zpracovala: Hana Vágnerová 

Schválil a upravil: P. Jan Lukeš 
 
Celý zápis najdete na webu farnosti https://farnostsnu.cz/pro-
farniky/pastoracni-rada-farnosti/zapisy-z-jednani-prf.html             
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