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Zápis pastorační rady farnosti (PRF)  

konané v Dolní Čermné na faře v úterý 11. října 2022 od 18 hod. 

Přítomni:  P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Marta Marešová, BcA. František Mareš, 

Eliška Motlová, Jan Moravec st., Ing. Milada Marešová, Ing. Šárka 

Benešová, Anna Motlová 

Omluveni:  Ludmila Faltusová 

 

 

1. Přivítání a společná modlitba desátku růžence 

2. Vrácení se k zápisu ze srpna 

• Synoda … Marta Marešová zpracovala a představila výstup od 4 skupinek 

z naší farnosti, které se zúčastnily Synody a poslaly výstup – PRF 

odsouhlasila zveřejnění našim farníkům 

• Jak se otevřít nevěřícím … návrhy: plakátovaní farního dne a příspěvky 

do obecního časopisu. Nyní zveřejníme časy modliteb na hřbitově v den 

Vzpomínky na všechny věrné zemřelé. 

• Knihovna na faře … zajišťuje Anna Motlová, přes zimu od 21. října, 1. a 3. 

pátek v měsíci od 16 do 17 hod. Případně setkání nad knihami - dle zájmu lidí 

a možností Anny M. 

• Modlitba růžence … Dolní Čermná – říjen, tabulka na služby. Hledáme 

dobrovolníky, kteří se této služby ujmou. Petrovice zajišťuje úklidová skupinka. 

Verměřovice většinou se také nikdo nemodlí. 

• První svaté přijímání … Prosíme o modlitbu za děti i za ty, kteří je vedou.  

3. Zhodnocení proběhlých akcí: 

• Celostátní setkání mládeže … mládeži se to moc líbilo 

• Cesta světla v Hůře … Děkujeme za zajištění hudebního doprovodu Magdě 

Motlové a spol. Účast lidí krásná. 

• Pouť na Mariánské Hoře … příští rok opět vypravíme na hlavní mši sv. malý 

autobus – časově o trochu dříve, autobus se vrátí a v druhém čase by vyjížděl 

z náměstí v Dolní Čermné. Umístění toalet ponecháme stejné.  

• Farní výlet … Pro příští rok ponecháme zářijový termín. Prověříme, jestli není 

v kolizi s akcí zahrádkářů v Petrovicích (prověří Šárka B).  

• Misijní koláč …velká účast, spousta dobrot, děkujeme. Děkujeme lidem, kteří 

v malém počtu zajistili přípravu a úklid Orlovny. Najít cestu na příští rok, aby 
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se do přípravy a úklidu zapojilo více lidí a nenechávalo se to jenom na několik 

málo seniorů. 

• Dříve býval misijní koláč spojený na jaře s duchovní obnovou, topení vyšlo 

dráž. Ponecháme akci na podzim jako letos – 15. října 2023 v Orlovně 

s názvem „Farní kavárna“. Předtím od 8 hodin mše svatá v kostele. 

4. Co nás čeká dál 

23. 10. Ne 10:30 kostel Jakubovice Posvícení Jakubovice 

1. 11. Út 

16:10 modlitba hřbitov Verměřovice 

Slavnost Všech svatých 16:30 mše sv. kostel Verměřovice 

18.00 mše sv. kostel Dolní Čermná 

2. 11. St 

16:15 modlitba hřbitov Petrovice 

Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé  

16:30 mše sv. kostel Petrovice 

18:00 mše sv.  kostel Dolní Čermná 

18:45 modlitba hřbitov Dolní Čermná 

6. 11. Ne 8:30 a 10:30 kostel Dolní Čermná 
Posvícení Dolní Čermná  

(výročí posvěcení 6. 11.) 

13. 11. Ne 10:30 kostel Verměřovice 
Posvícení Verměřovice  

(výročí posvěcení 17. 11.) 

19. 11. So   Ústí nad Orlicí 
Dvojvikariátní setkání 

mládeže 

3. 12. 

před 2. ne 

adventní 

So 

6:45 kostel Dolní Čermná 
Rorátní mše sv. zaměřená 

pro děti 

7:30 fara Dolní Čermná 
Snídaně + vánoční 

vyrábění 

9. – 10. 12. 

před 3. ne 

adventní 

Pá 

So 
  Dolní Čermná 

Adventní duchovní obnova  

– P. Petr Beneš z Brna 

Židenic  

10. 12. So  fara Dolní Čermná 
Adventní duchovní obnova 

pro děti 

18. 12. 

4. neděle 

adventní 

Ne 16:30 – 19:30 kostel Dolní Čermná 
Svátost smíření před 

Vánocemi 

27. 12. Út 17:00 
kostel Dolní Čermná,  

poté Orlovna DČ 

Vánoční koncert – 

cimbálovka z Červeného 

Kostelce 

     

5. Modlitby na hřbitově na dušičky … udělat plakát – zajistí František M. 

6. Dopolední program a snídaně po rorátní mši … Společná snídaně a dopoledne 

na faře – aktivity poprosit Markétu Vávrovou (zajistí Šárka B.). Snídani zajistí 

Šárka B. 
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7. Adventní duchovní obnova … Po obnově možnost oběda v Orlovně. Zájem 

farníků zjistit předem závazným objednáním (tabulka v kostele, s uvedením ceny 

a požadavku na min. počet obědů, při kterém bude objednávka učiněna). 

V případě nedostatečného zájmu oběd rušíme. Objednávku zajistí pastorační 

asistentka v ZŠ Dolní Čermná. Program pro děti zajistí Anna M. na faře.  

8. Předvánoční zpověď:  

• Před prvním pátkem jako vždy (Dolní Čermná o. Jan a P. Pavel Mistr; 

Petrovice a Verměřovice o. Jan) 

• Přede mšemi svatými v celém adventu, příp. po mších a dle domluvy – o. Jan  

• Při adventní duchovní obnově 9. a 10. 12. – o. Petr Beneš 

• Hlavní: na 4. neděli adventní 18. 12. –  3 zpovědní místa v kostele. Zpověď 

bude na všech 3 místech 2 hod. s rezervací a poté 1 hod. bez rezervace. 

Poprosit Pavla Mareše o zajištění hudby během zpovídání. Zajistí 

M. Marešová. 

• Dále je ochoten v posledním týdnu před Vánoci opět přijet pomoci se svátostí 

smíření generální vikář, v pondělí 19. 12. od 16 do 19 hodin na faře a ve 

středu 21. 12. 16–17 hodin P. Pavel Mistr v kostele. 

9. Mše sv. v době vánoční:  

24. 12. So 14:00 Verměřovice Skauti  

  16:00 Dolní Čermná Dětská schola  

  24:00 Dolní Čermná Chrámový sbor  

25. 12. Ne  8:30 Petrovice   

  10:30 Dolní Čermná Dětská schola  

26. 12. Po  8:30 Verměřovice   

  10:30 Dolní Čermná Mládež  

30. 12. Pá 18:00 Dolní Čermná  
Svátek Sv. rodiny – obnova 

manžel. slibů 

31. 12. So 16:00 Dolní Čermná  Na poděkování 

1. 1. Ne  8:30 Petrovice  Katecheze s Aničkou 

  10:30 Dolní Čermná   

25., 26. 12. a 1. 1. bude mše svatá v Dolní Čermné dle domluvy PRF v 10.30, 

8.30 filiálka. 

10. Sobotní mše sv. s nedělní platností …v době farního výletu sobotní mše sv. 

nebude. 

11. Plakát na cimbálovku … zajistí František M. 

12. Paní Kateřina Lachmanová … oslovit ji na adventní duchovní obnovu pro rok 

2023. Zajistí o. Jan. 
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13. Setkání seniorů s otcem …. pozvat seniory na faru po 14 hod., termín 

upřesněn dle možností otce. Program plánovaně neplánovaný. Volná diskuze u 

čaje a kávy.  

14. Katolická komunita Koinonia Jana Křtitele … nabízí celosobotní duchovní 

obnovu, kurz Filip a Dům modlitby. PRF se bude informovat o tomto hnutí a zjistí 

zájem farníků o setkání. 

15. Zvonění zvonů … v Dolní Čermné se zvoní 3x denně, v Petrovicích v poledne, 

ve Verměřovicích v poledne a večer. Bez stížností. 

16. Lektorská služba Dolní Čermná v době vánoční … poprosit Veroniku 

Kubíčkovou, aby vždy někoho zapsala. Zajistí o. Jan. Pokud lidi v ten termín 

nemohou, zajistí si sami za sebe náhradu.  

• Štědrý den v 16.00 – čtení a přímluvy děti, zajistí Anna M. 

17. Doplnění na web či do Poutníka, do ohlášek: kněží z naší farnosti - termín 

svěcení, primice, kde teď působí … poprosit p. Jansu. Zajistí M. Marešová. 

18. Křtitelnice ve farním kostele …stávající v havarijním stavu. Předložen návrh 

– zjednodušit zdobení.  

19. Pastorační plán na rok 2023 … projednán, schválení proběhne na příštím 

setkání PRF 

20. Podněty členů pastorační rady … projednáván návrh ambonu pro Petrovice 

a police na knihy.  

21. Příští setkání PRF … se uskuteční 13. prosince od 18.00 na faře v Dolní Čermné 

22. Modlitba a požehnání       + + + 

 

Zapsali: Ing. Šárka Benešová a P. Mgr. Jan Lukeš   

 

Schválil: P. Mgr. Jan Lukeš a členové PRF 

 


