
 
 

 
 
 

 
 

Informace z 8. jednání Pastorační rady farnosti Dolní Čermná konaného 
dne 29. července 2021 
 

Ve čtvrtek 29. července 2021 se konalo 8. jednání Pastorační rady farnosti 
(PRF), na kterém byly projednány tyto záležitosti: 
Farní odpoledne - bude se konat v neděli 8. srpna 2021 od 15 hod. na farní 

zahradě. Členové PRF si rozdělili úkoly, aby bylo zajištěno vše potřebné pro 
tuto akci.  

Vybavení liturgického prostoru ve farním kostele v Dolní Čermné – otec 
Jan předložil návrh na zhotovení nového liturgického vybavení pro farní 
kostel, který by více korespondoval se starým oltářem. Ambon, svícen na 

paškál a křtitelnice potřebují vyměnit (červotoč, nestabilita, nepraktičnost, 
apod.). Náklady na pořízení uhradí sponzor. PRF nový oltář – obětní stůl – 
nechce měnit. PRF navrhuje ambon, svícen a křtitelnici nechat zhotovit, ale 

zpracovat jiný návrh (méně zdobný).  
Oprava hodin na věži farního kostela – PRF souhlasí s opravou, je nutno 

vytypovat specializovanou firmu, zjistit cenovou nabídku.  
Zpovědnice – brzy bude hotová zpovědní místnost do farního kostela 
Zájezd na Slovensko u příležitosti návštěvy Svatého Otce (středa 15. 9. 

do Šaštína) - mše sv. by se měla konat v 10 hod.; nejdříve bude třeba zjistit, 
jaká opatření budou pro tuto akci platit, nutno oslovit organizátory na 

Slovensku či prověřit, zda jsou podrobnější informace např. na webových 
stránkách biskupství; poté zjistit zájem farníků. 
Den Bible – s ohledem na další akce z Pastoračního plánu a možnosti konání 

v Orlovně by přicházel v úvahu termín neděle 21. listopadu.   
Pouť na Mariánské Hoře - 11. a 12. září; připravuje se plakát s programem 
pro prezentaci; mše sv. budou v obvyklých časech -  v 7.30 hod. (bude sloužit 

Mons. Pavel Boukal, kancléř diecézní kurie), v 10 hod. (bude sloužit Mons. 
Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR) a v 16 hod. Bude i sobotní 

program (mše sv., křížová cesta a adorace), který zajistí mládež. Letos bude na 
pouti zajištěno občerstvení. Bude nutno respektovat aktuální epidemiologická 
opatření, platí pro pořadatele i účastníky. Členové PRF si rozdělili úkoly 

související s přípravou a organizací pouti a zapojením do liturgie při mších.     
Sekání trávy kolem fary - je nutno řešit dosekávání (spodní i horní části nad 

farou) a sekání dvora. Potřebné stroje a benzín, by se pokusila zajistit farnost; 
PRF navrhuje oslovit farníky, vytvořit skupinky na zajištění této služby.    
 

 
                                                                          Zpracovala: Hana Vágnerová             
 

 
Celý zápis najdete na webu farnosti: 

https://farnostsnu.cz/pro-farniky/pastoracni-rada-farnosti/zapisy-z-
jednani-prf.html             
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