
Stránka 1 z 6 
 

Z á p i s 
ze 7. jednání Pastorační rady farnosti (PRF) Dolní Čermná 

konaného ve čtvrtek dne 20. května 2021 od 18 hodin  
na faře v Dolní Čermné 

 

  
Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda PRF 
               členové – Ing. Jitka Macháčková, Ing. Marta Marešová, Jan 

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

 
 
1. Zahájení jednání 

Otec Jan Lukeš přivítal členy PRF a po společné modlitbě zahájil jednání. 
 
2. Poděkování členům PRF za práci a službu pro farnost, za plnění 

úkolů 
Otec Jan poděkoval jednotlivým členům PRF za konkrétní práci a službu pro 

farnost, za splnění konkrétních úkolů: Jitce Macháčkové za zorganizování 
brigády na Mariánské Hoře dne 8. května, Martě Marešové za odpovědnou a 
trpělivou službu pastorační asistentky, Janu Moravcovi za práci odvedenou 

při opravách půdy kostela na Mariánské Hoře a za kostelnickou službu ve 
Verměřovicích, Tomáši Maříkovi za opravu podlahy presbytáře kostela, Elišce 

Motlové za službu kostelnickou, Marii Pecháčkové za získání kontaktů pro 
jejich doplnění na farní web a souhlas od jednotlivých dotázaných, Pavlíně 
Stříbrné za pomoc při zajištění nového koberce do Petrovic, Jiřímu Svobodovi 

za veškerou technickou pomoc při přípravě oprav ve farnosti, Haně 
Vágnerové za součinnost s městysem a nástěnku fotografií a Jitce Židkové za 
zpracování výsledků hospodaření farnosti za rok 2020.          

 
3. Poděkování za postní almužnu 

Otec Jan vyslovil poděkování za výsledky postní almužny. V neděli 16. 
května byl na mši sv. Vašík Štěpán se svými rodiči. Byl jim předán finanční 
dar z postní almužny ve výši 18.800 Kč. Štěpánovi děkovali za štědrost 

farníků a tím vyjádřenou materiální, ale i psychickou pomoc a jsou také 
povzbuzeni modlitbami dospělých i dětí. 
Finanční dar z postní almužny ve výši 16.000 Kč byl ve čtvrtek 22. dubna při 

dopolední mši sv. předán zástupcům Hospice z Červeného Kostelce. Otce 
Jana mile překvapilo a potěšilo, že této mše se účastnil velký počet místních 

farníků. Zvažuje, zda někdy znovu nenabídnout mši svatou ve čtvrtek 
v dopoledním čase např. v 10 hodin, protože na 7.30 moc lidí nechodí. Ale 
asi to bylo nejvíce kvůli Hospici.                

 
4. Vrácení se k zápisu z jednání PRF dne 18. 3. 2021 

a) Farní kronika - členům PRF byla poskytnuta k nahlédnutí ručně psaná 
farní kronika; zápisy však končí v r. 2000. Dále jsou v kanceláři farního 
úřadu založeny elektronicky psané informace o událostech a příslušné 

materiály o dění příslušného roku nejen z farnosti (poslední jsou z r. 2020), 
které předává pan Vladimír Jansa. PRF navrhuje, aby otec Jan v ohláškách 
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sdělil, zda by byl někdo z farníků ochotný vést farní kroniku; bylo by možné 

ji psát i v elektronické podobě. 
b) Nástěnky ve farním kostele – již je pořízena nová nástěnka do síňky 
bočního vchodu, kde budou umísťovány zejména povinné informace. Na 

nástěnkách u zadního vchodu budou umístěny aktuality, informace 
z jednání pastorační a ekonomické rady (již ne celé, ale jen zkrácená verze 

s tím, že celé znění je možné si přečíst na webu farnosti) a fotografie našeho 
společného života ve farnosti. 
c) Akolyté – proti uvedeným šesti adeptům akolytské služby neměl nikdo z 

farnosti žádné námitky. Akolyté budou ustanoveni na 2 roky, dovolení 
z biskupství již došlo. Otec Jan ještě zajišťuje alby pro akolyty a burzy pro 

donášení sv. přijímání nemocným. Ustanovení akolytů bude v následujících 
měsících při mši svaté, či při mší svatých.  
d) Nové oltáře a ambony 

Oltář do Petrovic je hotový. Nyní se ještě vybírá nový koberec do kostela. 
Oltář a ambon na Mariánskou Horu je také již hotov.  
 

5. Koberec do Petrovic 
Pavlína Stříbrná informovala, že do kostela do Petrovic je vybrán koberec za 

26 tis. Kč, bude nutné ho objednat, na jeho financování otec Jan domlouvá 
sponzora. Položení zajistí Petr Beneš a tím ušetří peníze za pokládku. PRF 
tuto informaci bez výhrad akceptuje s tím, že bude projednáno v ERF. 

 
6. Koberce ve farním kostele v Dolní Čermné   

Otec Jan se obrátil na členy PRF o názory, jak dále se starými koberci, které 
se využívaly ve farním kostele v zimním období. Bylo vysvětleno, že měly 
určitou funkci (kvůli teplu, úklidu, zabraňovaly uklouznutí,…). Již nejméně 

druhý rok se nepoužívají. Projednáno se závěrem: staré koberce dále 
nevracet, je možné je vyřadit a zlikvidovat, nové zatím nepořizovat.    
 

7. Konání mší svatých dne 6. června 2021 
6. června bude mše sv. v 7.30 hod v Dolní Čermné. Čas další mše sv., při 

které děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání, bude ještě projednán s jejich 
rodiči a bude upřesněn. V 16 hod. se bude konat mše sv. na Mariánské 
Hoře, po mši se v areálu křížové cesty uskuteční eucharistický průvod ke 

slavnosti Těla a Krve Páně.  
 
8. Návrh na vymezení pietního místa nenarozeným dětem na hřbitově 

v Dolní Čermné  
Otec Jan předkládá PRF návrh farnice na zřízení pietního místa 

nenarozeným dětem na místním hřbitově. Po krátké diskusi členů PRF 
ukončeno s návrhem: pro tento účel by bylo možné využít část prostoru po 
odstranění dřevěné kůlny u kostela. Ponecháme prozatím ke zvážení, 

oslovíme farníky o názor. 
 

9. Mše sv. 5. 7. - slavnost sv. Cyrila a Metoděje   
5. července bude stačit asi jedna mše svatá, nikdy se v tento den nesloužilo 
více; začíná doba prázdnin a dovolených a lidé odjíždí. Mše svatá bude v 9 

hodin. 
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10. Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně před prvním pátkem v 

Petrovicích a Verměřovicích 
Otec Jan konstatoval - vzhledem k tomu, že před prvním pátkem se zpovídá 
a slouží mše sv. ve filiálních kostelech v Petrovicích (ve středu) a 

Verměřovicích (ve čtvrtek), neúčastní se farníci z filiálek už tolik páteční mše 
sloužené na první pátek v Dolní Čermné, kde se modlíme litanie 

k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Navrhuje tedy litanie před prvním pátkem i 
v Petrovicích a Verměřovicích alespoň v červnu, příp i jindy. PRF vyslovuje 
souhlas.          

 
11. Letní režim mší svatých a konání mší na Mariánské hoře   

Byla prodiskutována otázka letního režimu mší svatých a konání mší na 
Mariánské Hoře v letošním roce. Nevíme, jaké budou možnosti s ohledem 
k rozvolnění, zatím bude fungovat rezervační systém a to i pro Mariánskou 

Horu. Určitě by se měly konat dvě nedělní mše ve farním kostele v DČ. 
Neměla by mít opomenuta ani Mariánská Hora, ke které má hodně farníků 
hluboký vztah a rádi ji navštěvují i věřící z okolí, ale režim mší by měl být 

nastaven tak, aby byla dána možnost účasti především pro místní farníky. 
Bylo dohodnuto, že letní režim mší bude následující:  

• sobota - 19 hod. - střídání mší ve filiálních kostelech 

• neděle - 7.30 hod. - farní kostel DČ 
      - 9 hod. - farní kostel DČ 
      - 10.30 - střídání mší ve filiálních kostelech 

• každá první neděle v měsíci v 16 hod. na Mariánské Hoře 
 

V neděli 13. 6. v 10.30 bude poutní mše svatá v kostele sv. Antonína 
v Jakubovicích.  
                   

12. Poutní místo Mariánská Hora 
Otec Jan sdělil, že se na něj obrátila skupina poutníků, kteří vycházeli 

z prezentování tohoto poutního místa na našich webových stránkách. Měli 
by zájem o návštěvu Mariánské Hory a zajímali se, jaké jsou možnosti 
ubytování v poutním domě. Bylo konstatováno, že poutní dům není 

standardně zařízen jako ubytovna, záleží, jaké by poutníci měli požadavky. 
Členům PRF byly sděleny základní informace ohledně užívání poutního 
domu dle uzavřené smlouvy v kontextu s výkonem správcovství celého 

poutního místa a zajišťováním resp. plněním kostelnické služby. Podrobněji 
ještě bude projednáno v ERF.  

 
13. Požehnání nového oltáře a ambonu a eucharistický průvod ke 
slavnosti Těla a Krve Páně na Mariánské Hoře 

Při mši svaté 6. června bude požehnán nový ambon a nový oltář na 
Mariánské Hoře. Poté bude v areálu křížové cesty eucharistický průvod ke 

slavnosti Těla a Krve Páně. Pan Antonín Pecháček připraví oltáře v prostoru 
křížové cesty.  S panem Pavlem Vašíčkem bude dohodnutý doprovod dechové 
hudby.    
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14. Projednání konání farního odpoledne a mše svaté na zakončení 

školního roku 
Farní odpoledne - podle Pastoračního plánu bylo konání farního odpoledne 
naplánováno na 13. června. PRF se shodla na tom, že bude lepší termín 

konání posunout na srpen, byl dohodnut termín 8. srpna. Setkání se 
uskuteční na farní zahradě. Bližší organizační záležitosti ještě budou 

dohodnuty.  
Mše svatá na zakončení školního roku - byla naplánována u Jansovy 
kapličky. S ohledem na stav tohoto místa, které je soukromým vlastnictvím a 

majitelé ho plánují revitalizovat, členové PRF souhlasili od tohoto úmyslu 
ustoupit (hlavně z důvodu bezpečnosti, viz ulomená větev lípy). Byl 

domluven termín 30. 6., ale to je zpovídání a mše svatá před prvním pátkem 
v Petrovicích, tak bylo dohodnuto, že dětská mše na zakončení školního roku 
se bude konat ve středu 23. června od 17 hodin na farní zahradě. V případě 

rozvolněných podmínek bude po mši ještě společné posezení a opékání. Při 
nepřízni počasí se mše svatá bude konat ve farním kostele.      
 

15. Stav a využití prostoru pod kůrem ve farním kostele  
Otec Jan konstatoval, že ho překvapil stav a využití prostoru pod kůrem ve 

farním kostele – prostor je volně přístupný, nezamyká se, shromažďuje se 
zde různý nepořádek (např. i kelímky od vyhořelých hřbitovních svíček či 
umělé květiny z hrobů). Zdá se, že se zde na to nesáhlo snad několik desítek 

let. Kostelníci (paní Vašíčková a pan Moravec) začali prostor uklízet, nadále 
bude sloužit pro uložení nářadí potřebného pro údržbu hřbitova a úklid 

sněhu a přes léto se bude uzamykat. Pan Ing. Jiří Svoboda také nabídl, že 
pomůže s vyklízením a s vyrovnáním podlahy. 
 

16. Řešení umisťování pomníků kolem kostela a po hřbitově v Dolní 
Čermné     
Otec Jan upozornil, že na hřbitově u zdi kostela jsou odloženy díly hrobového 

zařízení (pomníky, desky, hrobové rámy) z hrobů, kam se nedávno 
pohřbívalo. Překáží při údržbě hřbitova a narušují vzhled hřbitova. Chceme, 

aby hřbitov a okolí kostela bylo důstojným a uklizeným místem. Hrobové 
zařízení je majetkem nájemců hrobových míst a ti si za něj také odpovídají a 
nesou rizika případného poškození. Bylo uzavřeno s tím, že v ohláškách a 

v DČ Zpravodaji bude upozornění, aby si vlastníci hrobová zařízení odklidili 
a při kopání hrobů si zajišťovali jejich odvoz a umístění jinde.       
 

17. Prodej kamen z fary 
Prodej kamen z fary (původní cena 13.085 Kč, nynější prodejní cena 11.500 

Kč) je již delší dobu inzerován, zatím bez zájmu. PRF souhlasí snížit cenu na 
9.500 Kč.  
 

18. První pátek v červenci - konání mší    
V tomto týdnu bude 29. 6. v 19 hod. mše svatá v úterý - slavnost sv. Petra a 

Pavla v Dolní Čermné. Kolidování akcí ve středu 30. 6. bylo vyřešeno v bodě 
14., tak pořad může být obvyklý.  
Ve středu 30. 6. - zpovídání a mše sv. v Petrovicích jako obvykle.  

Ve čtvrtek 1. 7. - zpovídání a mše sv. ve Verměřovicích jako obvykle.  
V pátek 2. 7. - zpovídání a mše sv. v DČ. 
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19. Brigády - společná práce farnosti   

Otec Jan se obrátil na PRF, aby mu členové pomohli vymyslet, jak řešit práci 
ve farnosti, jak motivovat, oslovovat a povzbudit, aby pro jednotlivé akce byl 
zajištěn vždy dostatečný počet lidí a vše se dalo zvládnout. Aby stále několik 

málo jedinců nedělali všechno za všechny. Otec Jan vidí, že tato farnost má 
velký potenciál, mnoho farníků, tak jak co nejvíce lidí zapojit a oslovit. Navíc 

byl před příchodem informován, že farnost je to živá a že mu lidé rádi 
pomohou. 
Práce je stále hodně – ve farním kostele (např. běžné týdenní úklidy 

zajišťované úklidovými skupinami, které nyní ubyly, plánované generální 
úklidy - na poslední úklid nyní v dubnu přišlo málo lidí), na faře, farní 

zahradě (nastává sezóna sečení ploch, jsou potřebné další úpravy zahrady), 
v okolí kostela i na hřbitově (údržbu hřbitova se podařilo vyřešit díky 
manželům Adamcovým z Verměřovic). Pomoc farníků je potřebná také ve 

filiálních kostelech, kde to dobře funguje. Zvlášť v Petrovicích je teď hodně 
rodin. Bylo by milé, kdyby se taky někdo další objevil při úklidu farního 
kostela. Navíc tento pandemický rok jsme tento kostel využívali všichni a 

práce spojuje a je také možné se potkat jinak. Mnoho práce je i na 
Mariánské Hoře, něco se již podařilo zvládnout, zejména při brigádě 8. 

května. 
Otec Jan uvedl, že osobně mu nevadí jakákoliv fyzická práce, ale priorita by 
pro něho měla být sloužit jako kněz. Nebylo by dobré zanedbávat toto jeho 

poslání kvůli tolika technickým věcem a pracím, které je třeba řešit.  
 

Proběhla diskuse, ve které někteří členové sdělili své názory k tomuto 
tématu: 
- brigády by měly být vyváženy společnými akcemi (např. v případě mládeže) 

+ na to odpověď, že snad všichni víme, že teď nebyla setkání umožněna kvůli 
koronaviru 
 

- většina z nás má hodně povinností doma, v rodinách, v poslední době bylo 
vše ještě komplikováno pandemickou situací (kdy více času bylo třeba 

věnovat dětem při výuce,…); někdy i práci doma musíme přehlížet 
- bylo by dobré stanovit si pro farnost priority (co je potřebné zvládnout vždy 
za určité období, co nesnese odkladu a co je možné odložit na pozdější dobu) 

- pastorační asistentka průběžně oslovuje a oslovila hodně farníků, různé 
skupiny; s různými výsledky  
- od srpna loňského roku do současné doby se ve farnosti podařilo zvládnout 

nezvykle hodně práce a to i přes komplikace, která doba přinášela    
- otec Jan vidí jako velice dobré a přínosné, když se farníci potkají nejen 

v kostele, ale i při práci a když i takto farníci přispívají k společnému dílu 
(připomněl mimojiné, že hlínou, kterou se upravoval terén kolem fary si 

opravdu nikam neodveze – ta tady zaroste      , že to zůstane farnosti, že ty 

věci přeci nedělá pro sebe, ale pro farnost, pro nás pro všechny, aby se nám 

tu dobře žilo… a tak by byl rád, aby tento bod byl i chápán, že je to naše 
společná farnost, společné dílo, společný úkol…) 
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20. Biřmování 

Přihlašování na biřmování je ukončeno. Bude probíhat cca od září příprava 
na tuto svátost. Nutno dořešit termín biřmování, mše svatá s udílením 
svátosti biřmování se bude konat v neděli.  

 
 

21. Podněty členů PRF 
K dotazu, jak se pokračuje při opravách půdy kostela na Mariánské Hoře 
sdělil Jan Moravec informace o postupu prací.     

 
Paní Marie Pecháčková sdělila připomínku paní Beáty Dombajové ohledně 

kapličky v Hůře, že by farnost měla věnovat více pozornosti tomuto místu. 
 
Bylo konstatováno, že lesní pozemek, kaplička i přístřešek nad pramenem 

jsou majetkem Lesů ČR. Jako farnost toho máme opravdu hodně na práci 
viz bod 19 a nevíme jak zvládat ještě další aktivity. 
Pro nás farníky, je Hůra oblíbeným místem, kterého si vážíme a rádi ho 

navštěvujeme. Vztah k tomuto místu pak dokazují petrovští farníci tím, jak o 
něj pečují.  

Vandalství u kapličky v Hůře, k němuž došlo letos v dubnu, bylo ve farnosti 
otcem Janem dostatečně sdělováno. Rovněž sbírka na opravu kapličky, 
kterou zorganizovala starostka Petrovic paní Jitka Dušková, byla v 

ohláškách dostatečně prezentována. Jedna kasička je umístěna v kostele 
v Dolní Čermné a druhá ve Verměřovicích v kostele. 

 
Byla sdělena informace, že kasičky s penězi budou otevřeny již 2. června. 
Nadále bude možné zasílat příspěvky na bankovní účet speciálně zřízení pro 

tento účel.             
 
 

Další jednání PRF se uskuteční ve čtvrtek 29. července 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 
 

Schválil: P. Jan Lukeš  
 


