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Z á p i s 
z 9. jednání pastorační rady farnosti (PRF) Dolní Čermná 

konaného ve čtvrtek dne 14. října 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, JUDr. Hana 
Vágnerová  

Omluveni: Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jitka Židková   
 

1. Zahájení jednání 
Otec Jan přivítal členy PRF. Setkání bylo zahájeno společnou modlitbou - večerními 

chválami z breviáře. 
Poté ocitoval z článku Donalda Harringtona „Farní pastorační rady – problémy a 

trendy“, podstatnou myšlenku, která se mu zdála důležitá vyslovit: „Farní pastorační 
rada by měla být skupinou, která se odlišuje od běžných akčních skupin. Jejím 
středem by měla být modlitba. Proces rozhodování v pastorační radě by pak měl být 
chápán jako proces duchovního rozlišování a hledání konsensu, a ne jako systém 
založený na hlasování, vítězství většiny a porážce menšiny“.  
 

2. Jednání s Klubem českých turistů z Lanškrouna ohledně využívání Mariánské 
Hory pro Lanškrounskou KOPU a další akce 

Otce Jana překvapilo, když se dozvěděl, že KČT užívá části pozemků farnosti na 
Mariánské Hoře při akci Lanškrounská KOPA (která se zpravidla koná ve stejný 

víkend jako pouť) zcela zdarma, a především bez jakékoliv komunikace s duchovním 
správcem farnosti a bez jeho vědomí. Užívání se děje automaticky po řadu let, ví o 

tom snad jen pan A. Pecháček. Přitom se pro tuto akci využívaly také mobilní toalety 
(které v posledních letech platila už jen farnost) a kontejner na odpady, měli zde 

stánek. Letos před poutí proběhlo jednání otce Jana se zástupci KČT, bylo vyjasněno, 
že pro příští roky je nutné pana faráře předem informovat, rovněž i v případě využití 

kostela na MH o Vánocích pro jejich akci „zpívání koled“. 
Po diskusi PRF učinila závěr, že pro další užívání farních pozemků v areálu 

Mariánské Hory pro hromadné akce (spolky, stánkaře, pro komerční užívání,…) 
budou pro příští rok zpracována jednotná pravidla s podmínkami; budou zveřejněna 

na webových stránkách farnosti příp. vytištěna a předávána zájemcům o užívání, aby 
se s nimi mohli v předstihu seznámit. Zpracování pravidel zajistí Jitka Macháčková.     

 
3. Netradiční úkol generálního vikáře  

Otec Jan informoval e-mailem PRF o netradičním úkolu generálního vikáře – 
vymyslet návrh, jak využít 1 mil. Kč na pastoraci a obrátil se na členy o případné 

zaslání nápadů (není zřejmé, z jakých by bylo zdrojů). Reagoval Jiří Svoboda – 
navrhuje podpořit pastorační asistenty a laiky, aby se mohli věnovat konkrétním 

úkolům v konkrétním terénu.  Otec Jan zhodnotil situaci na faře pro společná 
setkání, kde máme k dispozici pouze farní sál, který pro větší sešlosti nestačí, a 
navrhl využít finanční prostředky pro vybudování větší místnosti pro společná 

setkání na faře nad garáží.    
 

4. Zhodnocení věcí projednávaných na minulé PRF 

• zhodnocení farního odpoledne konaného dne 8. 8. 2021 - akce se zdařila, 

bude-li to možné, navrátíme se k jejímu konání v tradičním termínu v červnu  
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• vybavení liturgického prostoru ve farním kostele – PRF se znovu vrátila 

k předloženým návrhům, bude zhotoven ambon, křtitelnice a svícen na paškál. 
Stále se dolaďují představy autora a PRF.   

• hodiny na věži farního kostela jsou zprovozněny, je prováděna údržba a 
seřizování, opravují se prasklé ciferníky (zajišťuje a provádí Petr Mareš), uklízí 

a upravuje se prostor ve věži, řeší se osvětlení hodin; poptávaly se firmy pro 
generální opravu, máme 1 cenovou nabídku; generální oprava věžních hodin 

by byla hrazena sponzorsky       

• mše svaté 15. 9. 2021 v Šaštíně, kterou sloužil papež František, se nakonec 

účastnil jen otec Jan 

• zhodnocení letošní pouti na Mariánské Hoře - vydařená akce s velkou účastí; 

spolupráce při přípravě areálu byla dobrá; byly projednány podněty pro příští 
rok (pracovní schůzka lidí zapojených do organizace, zvážit úsporu některých 

nákladů - např. na autobusovou dopravu - zvážit její vytíženost či jiné 
možnosti dopravy farníků, kteří se nemohou dopravit sami); dán návrh na 

pořízení vlastního podia neboť každoroční náklady za jeho pronájem nejsou 
zanedbatelné 

• správcovství farní zahrady se ujal Ondřej Málek, zajišťuje koordinaci prací, 
údržbu techniky 

• letošní farní výlet se vydařil, termín v září asi zachováme, je jen třeba včas 
upozornit na kolizi termínů s jinými akcemi, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce 

farníků (letos se ve stejném termínu konala zahrádkářská výstava 
v Petrovicích, její příprava) 

• restaurování soch před farním kostelem, které zajišťuje městys - socha sv. 
Václava je hotová, nyní probíhají práce na soše Panny Marie Bolestné, mělo by 

být dokončeno do konce listopadu       
 

5. Zpovědnice na Mariánské Hoře – otec Jan navrhuje vhodnou truhlářskou 
úpravu tak, aby byla zajištěna intimita zpovědi. 

 
6. Společná modlitba růžence v říjnu – bylo dohodnuto, že společná modlitba 

růžence bude během měsíce října vždy po skončení páteční mše svaté.   
 

7. Smlouva pastorační asistentky – byla BiHK pastorační asistentce Martě 
Marešové prodloužena. Otec Jan je za to velice vděčný, je to velmi důležité pro 

zvládání další práce ve farnosti, zvlášť administrativy, organizace, oslovování lidí 
apod. 

 
8. Odklizení zbytků hrobových zařízení na hřbitově v Dolní Čermné – výzva 

uvedená na jaře ve farních ohláškách a zveřejněná také v DČ Zpravodaji se setkala 
s odezvou, většina hrobových součástí je již odklizena; na hřbitově se nachází už jen 

pár zřejmě nepoužitelných dílů, bude převezeno do kůlny u kostela při generálním 
úklidu kostela v sobotu 30. 10. Pokud by někdo po něčem sháněl, může se obrátit na 

kostelníky.  
 

9. Informace na poutním domě na Mariánské Hoře – vyvěšení „recesistických“ 
informací o dodržování protiepidemických opatření a dalších… není na farní budově 

vhodné. Požádáme p. Pecháčka o odstranění. 
 

10. Adventní věnce v kostelech  - ve farním kostele umístíme adventní věnec před 
oltářem tak, jak bylo loni, pořídíme vhodný stolek. Zajistí Hana Vágnerová. 

Do filiálních kostelů v Petrovicích a Verměřovicích si adventní věnce zajišťují místní.  
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11. Plán akcí do konce letošního roku – podrobně byly probrány jednotlivé akce, u 
některých bylo projednáno upřesnění času konání: 
 
So 16. 10. svěcení trvalých jáhnů v Hradci Králové 
Ne 17. 10. dětská mše svatá 
Ne 24. 10. posvícení v Jakubovicích; sbírky ze všech kostelů budou na Papežská misijní 
díla   
So 30. 10. generální úklid farního kostela v Dolní Čermné od 13.30 hod.  
 
Od neděle 31. 10. zimní čas – večerní mše v DČ, Petrovicích a Verměřovicích o hodinu 
dříve, tedy v 18 hod., kromě páteční mše v DČ, ta bude v 19 hod. jak bylo zvykem. 
 
Po 1. 11. Slavnost Všech svatých: Petrovice - v  16.15 modlitba na hřbitově a výkrop 
hřbitova, v16.30 mše, v 18 hod. mše v DČ 
Út 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: Verměřovice 16.10 modlitba na hřbitově 
a výkrop hřbitova, v 16.30 mše svatá, v 18 hod. mše DČ, po mši modlitba na hřbitově a 
výkrop hřbitova  
3.- 5. 11. zpovídání před prvním pátkem, mše ve filiálních kostelech a DČ jako obvykle  
Neděle 7. 11. posvícení v DČ, mše v 8.00 a 10.00, nebudou se konat odpolední zpěvy z 
nešpor 
So 13. 11. odpolední program v kostele ve Verměřovicích u příležitosti 120 let postavení a 
posvěcení kostela sv. Jana Křtitele, vystoupí chrámové sbory farnosti a bude otevřena 
výstava k tomuto výročí  
Ne 14. 11. posvícení ve Verměřovicích 120 let 
So 20. 11. diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 
Ne 21. 11. slavnost Krista Krále, konání Dne Bible; sbírka na pojištění kostelů a dalších 
církevních budov 
So 4. 12. adventní duchovní obnova s  P. Mgr. Janem Linhartem v Orlovně, bude se 
konat jen v tento den, program bude obvyklý - přednášky, zpovídání, adorace, mše sv. ve 
farním kostele, zřejmě až na konec, případně ještě upřesníme 
So 11. 12. rorátní mše svatá v 6.45 a pak snídaně na faře, program a snídani zajišťují 
Vávrovi  
Ne 12. 12. Sbírka na seminář a bohoslovce 
 
Zpovídání před Vánocemi 
Ne 19. 12. ve farním kostele od 16.00 hod., budou 3 kněží; od 16 do 18.30 přihlášení 
přes rezervační systém, poté by byla možnost zpovědi bez rezervace 
Út 21. 12. od 16.30 hod. bude na faře zpovídat generální vikář Mons. Jan Paseka 
V pondělí 27. 12. zpívání na MH – Klub českých turistů…? Nemáme informace… 
V úterý 28. 12. od 18.30 by se konal koncert cimbálovky z Červeného Kostelce ve farním 
kostele, poté bude posezení u vína v Orlovně. Případná změna, dle možností bude 
oznámena.     
 
Šachový turnaj z důvodu komplikací vyplývajících z protiepidemických opatření se letos 
konat nebude.  

 
12. Vánoční pořad bohoslužeb  

Byl projednán předpokládaný pořad vánočních bohoslužeb, dále pak po e-mailu:  
 

Štědrý den 24. 12. (pátek) 
V 14.00 hod. by se konala mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích 

zaměřená pro rodiny s dětmi, hudba rytmická. 
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V 16.00 hod. by se konala mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné zaměřená pro 

rodiny s dětmi (vejde se sem více lidí), hudba rytmická. 
 

Ve 24.00 hod. pak mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné. Měla by zaznít Česká 
mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání místního chrámového sboru. 

 
25. 12. slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (sobota) 

9.00 ve Verměřovicích 
10.30 Dolní Čermná s doprovodem dětí 

 
26. 12. svátek sv. Štěpána (neděle) 

7.30 Dolní Čermná 
9.00 Dolní Čermná s doprovodem mládeže 

10.30 Petrovice 
 

13. Ekumenická bohoslužba a setkání – otec Jan uvedl, že ho oslovil pan farář 
Jakub Keller z farního sboru ČCE z Horní Čermné s návrhem na konání ekumenické 

bohoslužby a společného setkání, které se dříve konaly v adventní době v Dolní 
Čermné. S ohledem k velkému počtu akcí do konce roku byl dohodnutý termín této 

akce až po novém roce na neděli 9. ledna 2022 od 16 hodin v našem kostele a pak v 
Orlovně.   

 
14. Synodální proces – otec Jan posílal PRF i na IKF materiály, které k synodě zatím 

má k dispozici. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, 
abychom všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na 

jejím životě a usilovali o naplnění jejího poslání. V neděli 17. října 2021 bude 
zahájena diecézní fáze synody, která začíná ve farnostech. Ve farnostech by měl být 

vybrán koordinátor, který bude komunikovat s diecézním synodálním týmem. Vše si 
budeme ještě vysvětlovat a upřesňovat. Byl vypracován přípravný dokument, který 

zahrnuje 10 tematických okruhů. Proběhla diskuse „jak uchopit“ v naší farnosti a 
zapojit farníky (skupinky), bude možnost vyjádřit se k jednotlivým okruhům synody.   

 
15. Podněty členů PRF 

Nikdo z přítomných neměl žádný další podnět 
 

Bylo dohodnuto, že letos se bude konat ještě jedno jednání PRF, a to v úterý 7. 12. 
2021 od 17 hod. na faře, především k upřesnění vánočních akcí a projednání 

Pastoračního plánu alespoň na první polovinu příštího roku. 
 

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

zakončeno společnou modlitbou a požehnáním. 
 

 
 

Zapsala: Hana Vágnerová                Schválil: P. Jan Lukeš  


