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Zápis pastorační rady farnosti (PRF)  

konané v Dolní Čermné na faře v úterý 13. prosince 2022 od 18 hodin 

Přítomni:  P. Jan Lukeš, Marta Marešová, František Mareš, Eliška   

Motlová, Jan Moravec st., Milada Marešová, Šárka Benešová,  

Anna Motlová, Ludmila Faltusová 

 

1. Přivítání, modlitba a občerstvení 

2. Duchovní zamyšlení arcibiskupa Graubnera ke mši svaté 

3. Informace z diecéze + naše farnost 

a) Postní almužna – kam letos přispět? 

Návrhy: Sdružení Neratov – Anička prověří, na co konkrétně můžeme přispět, 

Dívce z adopce na dálku 6.500 Kč, Hospic Červený Kostelec, Anenská studánka 

– prověří otec Jan, betlém Hlinsko – bude řešeno také s ERF a příp. dořešeno 

příště 

(doplněno z ERF ze 17. 1. 2023: „ERF by byla pro to podpořit, rozdělit peníze na: 

adopci na dálku, Lesní bránu v DČ - studánka a rodinu z Dolní Čermné s 

postiženými dětmi - jednáme s nimi, jestli budou chtít a jestli anonymně apod...) 

b) Anenská studánka – směrnice církve péče o hendikepované? 

Dotaz na biskupství. Bohužel nic takového není.  

c) Podpora prorodinné politiky Pardubického kraje 

Nemáme nic připravené a byly by to asi aktivity navíc… Jako nějaká přímá 

podpora rodin není.  

4. Vrácení se k zápisu z října 

 Nápady na příspěvky do obecního časopisu …bez nápadu 

 Farní knihovna …návštěvnost nízká, funguje donáška 

 Komunita Koinonia Jana Křtitele – nabídka duchovní obnovy v Dolní Čermné 

…proběhne 13. května v Letohradě 

 Křtitelnice Dolní Čermná – zatím není návrh 

5. Zhodnocení proběhlých akcí + jak dál?: 

a) Růženec přede mší sv. v Dolní Čermné + po mši svaté v říjnu 

Nebudeme lámat přes koleno, když se někdo zapojí budeme rádi, jinak větší 

výzva bude v říjnu, v měsíci růžence. Tabulka jako letos + po mši svaté někdy 

společně i s knězem. Děkujeme za pomoc paní Bláhové a paní Vackové. 

b) Svěcení pana Richtera v Liberci … velice milá akce, která novokněze a jeho 

rodinu moc potěšila, jelo 6 farníků s otcem Janem dvěma auty 

c) Rytíři Krále + Vesmír – akce proběhla v loňském roce pro mladší ministranty, 

měla velký kladný ohlas u kluků i rodičů, kteří se přimlouvají za její pokračování  
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d) Zpovídání před Dušičkami … otci Janovi bylo řečeno, že nebývalo zvykem, tak 

moc nabídek nebylo, ale o. Jan upozorňuje, že viděl letos velký zájem a myslet 

na to příští rok a dát více možností…. P. Pokorný přijel na běžnou hodinu a byl 2 

h a 45 min a hodně lidí odešlo, když vidělo tu velikou frontu na začátku i 

v průběhu 

e) Modlitby na hřbitovech 1. a 2. 11. …příští rok zopakovat – lidé budou moci 

zapisovat konkrétní jména za které se budeme modlit na našich hřbitovech  

f) 13. 11. posvícení Verměřovice a žehnání nových lavic a nového sedes 

g) Dvojvikariátní setkání mládeže … velká účast našeho spolča, z vikariátu 

bohužel téměř nikdo, o. Jan jako kaplan pro mládež se bude snažit seznámit 

osobně s mládeží z jiných farností a osobně pozvat… 

h) Rorátní mše svatá pro děti, snídaně a tvoření na faře …zvážit na příští rok 

výrobu něčeho co by mohly děti někomu předat např. starším farníkům apod… 

přáníčka…? Věnovat např. do Studánky… 

i) Adventní duchovní obnova …velká účast, akce proběhla úspěšně – poprvé 

společný oběd a současně obnova pro děti zvlášť s Aničkou na faře, příští rok 

zopakujeme a také v postní době 

6. Co nás čeká dál 

Předvánoční zpověď:  

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

• 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 a ve čtvrtek 22. 12. od 13 hodin P. 

Karel Dvořák z Letohradu. 

 

    Betlémské světlo 

    Společné slavení Vánoc 

27. 12. Út 17:00 

kostel Dolní 

Čermná,  

poté Orlovna DČ 

Vánoční koncert – 

cimbálovka z Červeného 

Kostelce 

30. 12.  Pá 18.00 
kostel Dolní 

Čermná 
Svátek Svaté rodiny  

6. 1. Pá 18.00 
kostel Dolní 

Čermná 

Slavnost Zjevení Páně – Tři 

králové – žehnání vody, 

kadidla a křídy, žehnání 

koledníkům 

    Tříkrálová sbírka 

15. 1. Ne 16.00 
Ekumenická 

bohoslužba 
Kostel DĆ + Orlovna DČ 

4. 2. So  
Orelsko – farní 

maškarní ples 
Orlovna DČ 
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12. 2. Ne 8.30 

Představení dětí – 

příprava na 1. sv. 

přijímání 

kostel Dolní Čermná 

19. 2. Út 16.00 – 19.00 
Adorace před postní 

dobou 
kostel Dolní Čermná 

21. 2. Út 14.00 –18.00 
Adorace před postní 

dobou 
kostel Dolní Čermná 

22. 2. St   Popeleční středa   

 

7. Pastorační plán 2023 – probrán, schválen 

Další body:  

a) Mše po plese orelsko-farním …prohodit mše sv. 8:30 filiálka, 10:30 Dolní 

Čermná, či o. Jan nabízel ještě navíc večerní mši svatou v neděli? – 

farní rada nic z toho neschválila, nechat tak, jak je 

b) Rorátní mše svaté …odsouhlasena 1x dětská, zvážit, budeme se bavit 

na příštím setkání 

c) Čermenské roráty …nezbyl čas, budeme se bavit příští setkání 

d) Farní tábor? …nebo jen přes den, ze strany farníků není o tuto akci zájem, 

místní děti mají své zaběhnuté tábory 

8. Zpovídání Turecko před Vánocemi bylo kvůli nemoci zrušeno 

…otec Jan zajistí náhradu během následujících dní v dopoledním čase 

9. 2. 2. mše sv. před prvním pátkem vychází Turecko, prosba PRF, ať je mše svatá 

v DČ, pořad bude tedy tento:  

úterý 31. 1. Verměřovice,  

středa 1. 2. Petrovice,  

čtvrtek 2. 2. Dolní Čermná mše svatá v 18 hod.  

a v pátek v DČ v běžný čas v 19.00 

10. Petrovice a Verměřovice – Květná neděle, Zmrtvýchvstání Páně a velikonoční 

pondělí + časy …bude projednáno na příští PRF 

11. Otec Jan navrhuje konání mše sv. ve st a ve čt po vánoční době na faře  

– z ekonomických důvodů – teplo – větší pospolitost než roztahaná hrstka lidí 

po kostele – na zkoušku – odsouhlaseno  

12. Příští setkání PRF se uskuteční 7. února od 18.00 na faře v Dolní Čermné 

13. Modlitba a požehnání       + + + 

 

 

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

Schválili: P. Mgr. Jan Lukeš a členové PRF 


