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Zápis pastorační rady farnosti (PRF) konané v Dolní Čermné na faře v úterý 9. 8. 2022 od 18 hod. 

Přítomni:  P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Marta Marešová, Ludmila Faltusová, Eliška Motlová, 

Ing. Milada Marešová, Ing. Šárka Benešová a Anna Motlová 

Omluveni:  Jan Moravec st. 

1. Přivítání a společná modlitba  
 

2. Vrácení se k zápisu z května:  
- Synoda – dotaz na členy skupinek, zda souhlasí se zveřejněním zápisu či nějakých 

výstupů pro farnost – Marta Marešová 
- Hana Vágnerová – aktualizovala nástěnky s fotografiemi život ve farnosti v DČ kostele – 

děkujeme 
- Petrovický kostel – paní Hrubantová dodává a bude dodávat spoustu knih – police na zeď na 

knihy? – probrat s kým?  

- Zhodnocení farního dne – proběhl úspěšně, PRF děkuje účinkujícím za jejich vystoupení 
a všem kdo přiložili ruku k dílu 

- Zahájení knihovny od září – Anna M.  
 

3. Vrácení se k zápisu z června MH pouť v září – zkontrolování, schválení zápisu, úprava, 
doplnění… 
- Plakát na pouť MH – schválen 
- Autobus na pouť na MH na 10 hod – vyjíždí 9:00 z Verměřovic od vlakového nádraží přes 

točnu Petrovice, Dolní Čermná na každé zastávce, odjezd zpátky ve 12:30  
 

4. Eliška Motlová – obnovit chvály s písněmi, fara v pátek po mši., organizace Eliška a Anna M., 
na zkoušku 1x měsíčně od září, první budou v kostele, info v ohláškách 
 

5. První svaté přijímání + eucharistický průvod na MH 2023 – souběh  
- Letos tedy asi jiný termín sv. přijímání než Slavnost Těla a Krve Páně. Domluva až budou 

jasné skupinky dětí a zájemci. Zvážení možnosti dvou skupinek – vedení zvlášť pro děti 
z nepraktikujících rodin ve Verměřovicích ve škole 
 

6. Data poutí a posvícení naší farnosti + pouť v DČ 23. 4. – je možno? Komu to hlásit? Městys? 
– ok  
 

7. Modlitba na konci nedělní mše svaté (mír za Ukrajinu, či jiné, nebo ne?) 
- Pokračovat v této modlitbě za Ukrajinu na konci mše sv., ponechání lístečků v lavicích 

s modlitbou, střídání s modlitbami z kancionálu za mír, za politiky, za farnost apod. 
 

8. Společná modlitba Cesty světla v Hůře – termín v neděli 28. 8. od 17 hod 
 

9. Nabídnut rozpis čtení v ohláškách pro Petrovice a pro Verměřovice, ať tam není jen Dolní 
Čermná – není potřeba 
 

10. Co nás čeká dál: 
 

9. – 14. 8.    Celostátní setkání mládeže  Hradec Králové  
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15. 8. – pondělí 18:00 mše sv. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie kostel Dolní Čermná 

    (žehnání bylin a květin)   

27. a 28. 8. 
(so a ne) 

 
Žehnání dětem a studentům a školních 
potřeb do nového školního, akademického 
roku 

kostely 

3.– 4. 9. – so, ne 
při každé 

mši sv. 
Společné udílení svátosti nemocných kostely 

10. 9. - sobota celý den  Diecézní setkání katechetů Hradec Králové  

10. 9. – sobota  19:00 mše sv. Poutní slavnost na Mariánské Hoře kostel Mariánská Hora 

11. 9. – neděle 
7:30, 10:00 

a 16:00 
Poutní slavnost na Mariánské Hoře kostel/areál 

17. 9. – sobota celý den  Farní výlet Liberecko  

25. 9. – neděle 10:30 mše sv. Posvícení v Petrovicích kostel Petrovice 

29. 9. – čtvrtek  Diecézní setkání seniorů Hradec Králové 

9. 10. – neděle  
Mše sv. jen 

v 8:00 
Misijní koláč 

kostel Dolní Čermná 
Orlovna Dolní Čermná 

23. 10. – neděle  
8:30 mše sv.  

10:30 mše sv. 
Posvícení v Jakubovicích 

kostel Dolní Čermná 
kostel Jakubovice 

1. 11. – úterý 16:10 modlitba Slavnost Všech svatých  hřbitov Verměřovice 

  16.30 mše sv.   kostel Verměřovice 

  18:00 mše sv.   kostel Dolní Čermná 

2. 11. – středa 16:15 modlitba Vzpomínka na všechny věrné zemřelé hřbitov Petrovice 

  16:30 mše sv.    kostel Petrovice 

  18:00 mše sv.   kostel Dolní Čermná 

  
po mši sv. 
modlitba  

  hřbitov Dolní Čermná  

6. 11. – neděle  
8:00 a 10:00 

mše sv. 
Posvícení v Dolní Čermné (výr. posv. 6. 11.) kostel Dolní Čermná 

13. 11. – neděle 
8:30 mše sv.  

10:30 mše sv. 
Posvícení ve Verměřovicích  kostel Verměřovice 

19. 11. – sobota   Diecézní setkání mládeže po vikariátech Žamberk? 

 
Misijní koláč – nošení pečiva půl hodiny přede mší sv. – schváleno 

- příprava Orlovny – žádáme dobrovolníky o pomoc s přípravou a organizací 
 

11. Podněty členů pastorační rady 
- Modlení růžence před mši sv. v Dolní Čermné – PRF děkuje paní Severinové za její 

dlouholetou službu a jak dál? Asi se bude muset konkrétně oslovovat, ptát… Byla by 
škoda, aby tato modlitba vymizela z našich kostelů. 

- Děkujeme těm, co vedou tuto modlitbu v Petrovicích.  
 

12. Příští setkání PRF – úterý 11. října od 18.00 na faře v DČ 
 

13. Modlitba a požehnání       + + + 
                               Zapsali: P. Mgr. Jan Lukeš a Ing. Šárka Benešová    

Schválili: P. Mgr. Jan Lukeš a členové PRF 


