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Z á p i s 
z 8. jednání Pastorační rady farnosti (PRF) Dolní Čermná 
konaného ve čtvrtek dne 29. července 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. Společné setkání bylo zahájeno modlitbou 
za sjednocení, úctu a porozumění v PRF (večerní chvály z breviáře).   

 
2. Farní odpoledne  
Farní odpoledne se 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. Ing Marta Marešová rozešle e-mailem všem členům PRF seznam (co 
kdo zajistí) dle dnešní domluvy.   

 
3. Vybavení liturgického prostoru ve farním kostele v Dolní Čermné  - 

Otec Jan předložil návrh firmy Patrik Rosa z Červeného Kostelce na zhotovení 
nového dřevěného liturgického vybavení pro farní kostel (ambon, oltář - obětní 
stůl, křtitelnice, svícen na paškál), včetně cenové nabídky. Náklady na 

pořízení uhradí sponzor. Vše je přizpůsobeno architektonicky i barevně 
původnímu hlavnímu oltáři, který je neogotického slohu, aby vytvářelo 

kompaktní celek.  Proběhla diskuse členů PRF k předloženému návrhu s tímto 
závěrem: nechat zhotovit svícen (stávající je neestetický, nestabilní) a 
křtitelnici (stará křtitelnice je poškozená, nepoužívá se), ale zpracovat jiný 

méně zdobný návrh. Obětní stůl neměnit. Stávající ambon nechat udělat jiný, 
ale méně zdobný, ze zadní strany prostor pro odkládání knih).  
 

4. Oprava hodin na věži farního kostela 
Jak bylo uvedeno již v nedělních ohláškách - od pátečního odpoledne 23. 7. 

2021 nejdou hodiny na věži farního kostela. Otec Jan oslovil pana Lukáše 
Nastoupila, který se o hodiny poslední roky staral, ale nyní už se mu je 
nepodařilo uvést do provozu s tím, že zřejmě bude nutná generální oprava 

stroje. 
PRF souhlasí s generální opravou, je nutno vytypovat specializovanou firmu, 
zjistit cenovou nabídku. Je také důležité, aby firma, která provede opravu 

věžních hodin, následně zajišťovala jejich servis. O spolupráci v této záležitosti 
bude požádán Ing. Jiří Zpěvák, který nabídl pomoc. 

 
 
 



Stránka 2 z 3 
 

5. Zájezd na mši svatou na Slovensko do Šaštína na návštěvu Svatého 

Otce 
Otec Jan nabízí zorganizování zájezdu na mši svatou do Šaštína, kterou bude 

sloužit Svatý otec v rámci návštěvy Slovenska ve středu 15. září 2021. Mše sv. 
by se měla konat v 10 hod. PRF navrhuje nejdříve zjistit, jaká opatření budou 
pro tuto akci platit. Bude nutno oslovit organizátory na Slovensku či prověřit, 

zda jsou podrobnější informace např. na webových stránkách Biskupství 
královéhradeckého. Poté zjistíme zájem farníků a dle počtu zájemců by se volil 
způsob dopravy. 

 
6. Den Bible a další akce z Pastoračního plánu 

Dle domluvy s paní Annou Motlovou se letos uskuteční Den Bible. Předběžně 
je navržen termín konání na sobotu 27. listopadu, ale bude ještě třeba prověřit 
možnost konání v tomto termínu v Orlovně (zda již není obsazena). Pokud to 

nebude možné, bude dohodnut jiný termín.  
Otec Jan dále uvedl, že posuneme původně naplánované akce z 

letošního Pastoračního plánu následovně: 
- na sobotu 4. prosince - adventní duchovní obnovu s P. Mgr. Janem 
Linhartem 

- na sobotu 11. prosince - rorátní dětskou mši sv. v 6.45 hod, poté snídaně na 
faře.      
 

7. Pouť na Mariánské Hoře 
Pouť na Mariánské Hoře se bude konat 11. a 12. září 2021. Otec Jan 

informoval PRF o přípravách a organizaci pouti. Připravuje se plakát 
s programem pro prezentaci.  Mše sv. budou slouženy 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 sloužit P. Ireneusz Szocinski z Bystřece).  

Zpovídání během hlavního dne pouti zajistí Mons. Boukal (dopoledne) a otec 
Jan (odpoledne od 15 hod.). 
Po skončení dopolední mše svaté proběhne v kostele beseda s panem 

nunciem. Poté bude následovat pohoštění pana nuncia s doprovodem a kněží 
na faře v Dolní Čermné. 
Autobusovou dopravu v neděli pro poutníky zajišťuje Marta Marešová.  

Bude i sobotní program, tj. mše sv. v 19 hod., poté křížová cesta, občerstvení  
a adorace, který zajistí mládež (hudba, zpěv, zapojení do liturgie, …). V sobotu 

bude sloužit mši sv. otec Jan. Mládež zajistí modlitbu křížové cesty, adoraci, 
bude požádán jáhen p. Ing. Milan Richter, příp. se zapojí akolyta.     
PRF se shodla, že letos je možné uspořádat pouť v rozsahu, jak bývalo obvyklé, 

tj. nejen duchovní část, ale na pouti bude občerstvení (zajistí dolnočermenské 
spolky - Orel, hasiči), prodejní stánky i atrakce pro děti.  
Program pouti se uskuteční za předpokladu dodržení podmínek daných 

aktuální epidemiologickou situací v době jejího konání. Je nezbytné, aby 
aktuálně stanovená opatření respektovali poutníci, účastníci i pořadatelé. 

Toto upozornění bude uvedeno i na plakátu.  
Je nutno počítat také s tím, že v sobotu 11. 9. povede přes Mariánskou Horu 
jedna z tras Lanškrounské kopy, kterou pořádá Klub českých turistů 

Lanškroun.    
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Členové PRF si rozdělili konkrétní úkoly související s přípravou a organizací 

pouti a se zapojením do liturgie při mších.  
 

8. Sekání trávy kolem fary 
Otec Jan se obrací s prosbou o řešení sekání trávy kolem fary. Plochy pod 
farou a nad farním dvorem zatím osekával městys traktůrkem. Je ale nutno 

řešit dosekávání spodní a části horní zahrady nad farou a sekání farního dvora 
sekačkou. Zatím to dělalo jen několik málo lidí, kteří museli využívat i své 
vlastní sekačky. PRF navrhuje oslovit farníky, zejména muže, kteří zajišťují 

přes zimní období vyhrnování sněhu kolem kostela, a vytvořit skupinky také 
na zajištění této služby. Potřebné stroje a benzin by se pokusila zajistit farnost. 

Členy „vyhrnovacích“ skupin osloví Marta Marešová.    
 
9. Podněty členů PRF 

Byly sděleny tyto informace: 
- Je připravený program farního výletu dne 18. září 2021 (bazilika Frýdek -

Místek, oběd u Olešné, muzeum Tatry Kopřivnice, Příbor, Štramberk). 
Předběžně jsou zajištěny 2 autobusy. V kostele budou připraveny přihlašovací 
archy.  

- V nejbližších dnech začne restaurování sochy sv. Václava před farním 
kostelem, poté ještě bude restaurována socha Panny Marie Bolestné před 
bránou. Restaurování soch zajistil městys a je na něj poskytnuta dotace 

z Ministerstva zemědělství.  
 

             
Další jednání PRF se uskuteční ve čtvrtek 14. října 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  


