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Z á p i s 
 
z 2. jednání Pastorační rady farnosti Dolní Čermná (dále jen „PRF“) konaného 

dne 11. srpna 2020 od 18 hodin na faře v Dolní Čermné 

Přítomni:  

předseda PRF – P. Jan Lukeš 

členové – Jitka Macháčková, Marta Marešová, Jan Moravec, Tomáš Mařík, 
Eliška Motlová, Lukáš Nastoupil, Marie Pecháčková,  

Pavlína Stříbrná, Jiří Svoboda, Hana Vágnerová, Jitka Židková 

V průběhu jednání se dostavil Antonín Pecháček.   

 

1.  Zahájení jednání 

Po společné modlitbě zahájil jednání PR v 18 hod. otec Jan Lukeš. Úvodem 

poděkoval za přijetí ve farnosti a veškerou dosavadní pomoc farníků.    

2. Projednání některých záležitostí vyplývajících ze zápisu PRF 
z 5. března 2020 

O. Jan uvedl, že považuje za nutné vrátit se k některým záležitostem, které 
vyplývají ze zápisu PRF z 5. března 2020.  

Některé plánované akce Pastoračního plánu nebylo možné uskutečnit 

z důvodu opatření souvisejících a epidemií koronaviru, u některých nebyly 
termíny dořešeny. O. Jan považuje za důležité zabývat se časy nedělních mší sv. 

(neuskutečnila se plánovaná anketa) a projednat konání dětských mší.  

2.a) Pastorační plán  

• První sv. přijímání dětí 

V původně stanoveném termínu 24. května 2020 nebylo možné uskutečnit. 

Otec Jan již hovořil s paní Annou Motlovou, která děti připravovala. Termín 
prvního sv. přijímání navrhuje na 4. října 2020 s předpokládaným časem mše 
sv. v 9 hod. či v 10 hod. (Domluví se ještě s rodiči.) 

• Farní výlet 

Je zájem, aby se farní výlet konal. Termín dohodnut na 19. září 2020, pojede se 
do Mříčné, na mariánské poutní místo Bozkov, do Bozkovských dolomitových 

jeskyní, …  

• Posvícení ve farnosti 

Byly připomenuty termíny posvícení:  
27. září  Petrovice,  

25. října  Jakubovice  
  8. listopadu Dolní Čermná 
15. listopadu Verměřovice 
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• Adventní duchovní obnova 

Každoroční adventní duchovní obnova se uskuteční pravděpodobně před 

druhou nedělí adventní (bude ještě upřesněno). Bude zachován dosavadní 
průběh duchovní obnovy (zahájení v pátek večerní mší sv., v sobotu v 8 hod. 

mše sv. ve farním kostele, od 9 hod. 2–3 bloky přednášek v Orlovně, ve 12 hod. 
zakončení společnou adorací ve farním kostele a svátostným požehnáním. 
V průběhu duchovní obnovy (v případě zájmu a možnosti kněze i během 

odpoledne) bude příležitost k přijetí svátosti smíření. O. Jan vyzval členy PRF, 
aby navrhli, kdo by měl duchovní obnovu vést – bylo navrženo zkusit oslovit 
P. Karla Moravce.        

2.b) Plán kostelních sbírek 

O. Jan uvedl, že nebyla ohlášena sbírka naplánovaná na 16. srpna 2020 

na „Kněžský seminář a formace bohoslovců I.“. Sbírka bude ohlášena tuto 
neděli, termín sbírky bude posunutý na 23. srpna.  

2.c) Farní časopis Poutník   

Otec Jan uvedl, že v pátek 14. srpna 2020 se od 20 hod. koná jednání redakční 
rady Poutníka. Vyzval členy PRF, aby sdělili své názory a připomínky 

k vydávání „malého“ Poutníka i „velkého“ Poutníka“ – zejména k jejich obsahu 
a četnosti vydávání. 

Ohledně „malého“ Poutníka, uvedl, že dolnočermenská farnost má v tomto 

směru spíše „nadstandard“ – ve většině farností jsou sdělení pořadu 
bohoslužeb, intencí a dalších informací oznámena na konci (nedělní) mše sv. 
a zveřejněna na webových stránkách farnosti a na nástěnce. Otec Jan ale 

rozumí tomu, že je to u nás takto zavedeno, a líbí se mu to. Chápe, že tištěná 
verze je vhodná zejména pro starší farníky, kteří nemají přístup k internetu. 

Je však potřeba každý týden pomoci s vytištěním (tiskne se na faře) 
a přípravou výtisků – především s rozřezáním nebo přeložením, a napočítáním 
kusů do jednotlivých farností.   

K „velkému“ Poutníku uvedl, že vychází v počtu 300 ks a zatím zbývá.  

Následovala diskuse s těmito návrhy, názory a připomínkami: 

• „Malý“ Poutník by mohl vycházet na 14 dní jako to bývalo za o. Josefa. 
Bývalo také zvykem (za o. Josefa), že se celé ohlášky při mši ani nečetly, lidé 

byli zvyklí si to číst; řeklo se jen, co je mimo pravidelnost nebo pokud 
nastaly nějaké změny (pokud by změny nastaly, aktualizovalo by se to 
do vývěsek na kostely a na farní web). Nebo tisknout na celý měsíc jenom 

pořad bohoslužeb. 

• „Velký“ Poutník – ať určitě vychází, ale v menším počtu výtisků. 

Mohl by být i včetně aktuálních ohlášek na 1–2 týdny. 

Stačilo by, kdyby „velký“ Poutník vycházel jako dvojměsíčník (jednou za dva 
měsíce). Měl by být také hlavně ze života farnosti a měly v něm být opět 

fotografie. Není nutné, aby obsahoval převzaté články (ti kdo o ně mají 
zájem, mohou si je najít na internetu). Časopis by také neměl být místem 

vzájemného napadání (viz poslední srpnové vydání, Ekonomické okénko). 
V srpnovém vydání je také uvedena nesprávná informace – předsedou 
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Ekonomické rady farnosti není Ing. Mencl, předsedou je dle stanov vždy 

farář. 

Pro publikování fotografií by byl určitě vhodnější formát A4. 

 

Závěry k bodu farní časopis Poutník 

• „Malý“ Poutník – zatím ponecháme na 1 týden, ve formátu A5, podle 
množství informací by byl buď rozřezaný nebo přeložený, byly by v něm 
uvedeny známé intence a další informace. O. Jan nebude číst v ohláškách 

celý obsah.  

Pomoc s tiskem a další – zajistí Marta Marešová. 

• „Velký“ Poutník – vzhledem k tomu, že nebyl jednoznačný názor členů PRF 

k otázce četnosti a formátu vydávání, dal o. Jan hlasovat: 

✓ Jak často má vycházet  

- 1x za 2 měsíce: pro 9 – (proti 1) – zdržel se 2 

- 1 x měsíčně:  pro 1 – (proti 9) – zdržel se 2 

✓ V jakém formátu má vycházet          
- A5: pro 1 – (proti 10) – zdržel se 1 
- A4: pro 10 – (proti 1) – zdržel se 1 

2.d) Časy mší svatých 

O. Jan připomněl navrhované varianty ke konání nedělních mší sv. od května 

2020 (viz PRF 5. března 2020), ke kterým se měla 22. března konat anketa. 
O. Jan si myslí, že je lépe teď hned po jeho nástupu časy bohoslužeb a míst 
výrazně neměnit pro klid ve farnosti. Je sice názoru, že čas nedělní mše sv. 

ve farním kostele v pozdějším časem by byl vhodnější pro účast rodin s dětmi, 
ale je mu jasné, že starším farníkům zřejmě vyhovuje spíše ranní mše. 
V zimním období by byl raději pro to, aby měl čas po mši se ještě pobavit 

s farníky. Je jich zde hodně a je to často jediná příležitost, jak se s nimi setkat.  

Následovala diskuse členů PRF. Převažovaly názory vrátit se k časům 

nedělních mší tak, jak byly za otce Josefa Roušara. O. Jan nechal o tomto 
návrhu hlasovat. 

Časy nedělních mší sv. byly odsouhlaseny (pro 10 – zdržel se 2) následovně:  

• v letním období (od května do konce října) – v 7.30 hod. ve farním kostele 
v Dolní Čermné, v 9.30 hod. ve filiálním kostele, v 16 hod. na Mariánské 
Hoře.  

• v zimním období (od listopadu do konce dubna) – v 7.30 a v 10.30 hod. 
ve farním kostele v Dolní Čermné, v 9 hod. ve filiálním kostele                                                                                      

2.e) Konání dětských mší svatých 

O. Jan uvedl, že o konání dětských mší jednal s paní Annou Motlovou – mše 

sv. by se konaly od října cca 1x za 3 týdny. Vzhledem k tomu, že v neděli 
4. října 2020 je plánováno první sv. přijímání dětí a další dětská mše vychází 
na neděli 25. října, kdy je ale posvícení v Jakubovicích, konala by se tedy první 

dětská mše jako taková až v neděli 1. listopadu 2020.  
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Dále O. Jan dává ke zvážení návrh, že by při „běžných“ mších svatých mohly 

děti na bohoslužbu slova odcházet např. do kaple sv. Barbory (Orlovny?), kde 
by pro ně paní Motlová s rodiči (kteří se budou chtít zapojit) připravila nějakou 

katechezi.  Všichni by se pak vrátili na průvod s obětními dary. Pastorační 
rada přijala návrh jako dobrý nápad. PRF vidí vhodné napsat o tom 
do Poutníka k promyšlení organizace. Zatím by to bylo jednou za měsíc. 

Poprvé v neděli 6. září 2020 při mši svaté v DČ v 7.30 hod. 

3. Nošení srdíček dětí v obětním průvodu  

O. Jan navrhl, aby při mších děti nosily v obětním průvodu papírová srdíčka. 

Srdíčka budou připravena na stolku u obětních darů, a po přinesení 
v průvodu s obětními dary položena na obětní stůl nebo před něj.  Zatím má 

srdíčka připravená, děti by je mohly ale i vyrábět. PRF s tímto návrhem 
souhlasí.  

4. Zajištění farního razítka se znakem sv. Jiří  

O. Jan požádal, zda by někdo mohl zajistit nové samobarvící kulaté razítko 
farnosti se sv. Jiří. Zajistí Marta Marešová. 

5. Informace k výuce náboženství  

O. Jan informoval PRF ohledně výuky náboženství: na základě jeho prosby se 
přihlásili zájemci, kteří by byli ochotni náboženství vyučovat. Přihlášky 

na náboženství jsou shromážděny (u Pavlíny Stříbrné, nějaké přihlášky má 
také p. farář). V krátké době se vytvoří skupinky a rozvrh. Otec Jan bude 
vyučovat náboženství ve 3. třídě, tyto děti bude připravovat na první 

sv. přijímání. Na příští PRF bude podána podrobnější informace. 

Pavlína Stříbrná ještě upozornila, aby při zpracování rozvrhu náboženství bylo 

zohledněno setkání mládeže na faře (1x/14 dní) a příprava na biřmování 
(u o. Josefa Roušara v Letohradě). 

6. Roušky v kostele 

Povinnost nosit roušky platí pro hromadné akce ve vnitřních prostorách 
s počtem účastníků nad 100 osob. Týká se tedy snad jen nedělních mší 

ve farním kostele, případně také kostela na Mariánské Hoře. Pro jistotu 
na těchto dvou místech bude upozornění. Zajistí Hana Vágnerová. 

7. Vánoční koncert 

O. Jan navrhl konání vánočního koncertu (koledy) ve vánoční době v kostele 
sv. Jiří. Nabízí se termín 27. prosince. O. Jan by pozval cimbálový soubor 
z Červeného Kostelce a sám by s nimi zazpíval několik písní. PRF souhlasí. 

Bylo navrženo spojit koncert poté se žehnáním vína a posezením v Orlovně.   

Členové PRF také navrhují obnovení „šachového turnaje o pohár čermenského 

faráře“.    
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8. Pastorační asistent(ka) 

O. Jan předkládá podnět člena PRF Ing. Jiřího Svobody na podání žádosti 
na biskupství o pastorační asistentku na poloviční úvazek s tím, že by mohla 

být placena z peněz farnosti (1/2) a z příspěvku biskupství (1/2). 
Administrativní práce je hodně a z hlediska zodpovědnosti není vhodné ji 
„tříštit“ mezi dobrovolníky. Po diskusi se PRF usnesla, aby otec Jan z jejího 

podnětu podal na Biskupství královéhradecké žádost o pastorační asistentku 
na poloviční úvazek. 

9. Žehnání před zahájením školního roku 

O. Jan předložil návrh, který byl schválen: při všech nedělních mších svatých 
před zahájením školního roku, tj. v sobotu 29. srpna a v neděli 30. srpna 

2020, proběhne žehnání školních potřeb a požehnání žákům, studentům, 
učitelům, vychovatelům a rodičům. 

10. Vybírání při mších, stání při mši při nesení evangeliáře    

Byla projednána změna ohledně vybírání peněz při nedělních mších tak, 
aby průběh vybírání tolik nezasahoval do mše svaté. Budeme vybírat 

do košíků, které budou připraveny na bočních oltářích. Po přímluvách budou 
košíky nosit dvě osoby po obou stranách kostela, účastníci mše si budou košík 
v lavici předávat. Tento způsob bude zaveden ve všech našich kostelích. 

Nutno zajistit:  2 lidi na vybírání – zajistí Lukáš Nastoupil 
                       košíky do všech kostelů – zajistí Marie Pecháčková 

Dále o. Jan připomněl vstávání před evangeliem, když je nesen evangeliář. 

Jedná se o slavnosti a neděle ve farním kostele – účastníci mše se postaví 
při nesení evangeliáře a znovu se posadí až po umístění evangeliáře na boční oltář. 

11. Projednání záměrů – zpovědní místnost, obětní stůl do kostelů 
na Mariánskou Horu, do Petrovic, možné využití kaple sv. Barbory  

Otec Jan přednesl PRF své záměry: 

1) vybudovat ve farním kostele sv. Jiří zpovědní místnost – navrhuje 
využít prostor bočního vchodu, kde je nyní umístěn Boží hrob. Dle jeho 

názoru by to byla levnější a méně komplikovaná varianta než odhlučněná 
dřevěná zpovědnice nebo umístění zpovědní místnosti místo zpovědnice. 
Bude ale nutné zvážit přemístění Božího hrobu a jiné umístění Betléma 

o Vánocích.   

2) opětovně využívat kapli sv. Barbory k různým účelům (např. umístění 

Božího hrobu?)  

3) umístit do kostela na Mariánské Hoře obětní stůl.  

Bylo dohodnuto, že k výše uvedeným záměrům se členové PRF sejdou 
na uvedených místech v pondělí 24. srpna 2020 po mši sv., posoudí současný 

stav a možnosti řešení, aby se záměry mohly dále technicky řešit s odborníky. 

Je také návrh na umístění obětního stolu v kostele v Petrovicích, který se 
projednává s farníky v Petrovicích. 
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Záměry budou předloženy k projednání ERF. 

12. Projednání záměru nového vytápění fary plynem 

O. Jan předkládá záměr řešit vytápění fary plynem. Stávající způsob vytápění 

elektřinou je nedostačující, finančně nákladný, některé místnosti v bytě kněze 
jsou dokonce bez topného tělesa. Pro realizaci tohoto záměru se vyjádřil 
Ing. Jiří Svoboda – plynové vytápění je levnějším standardem než elektřina, 

bylo by možné temperování i v ostatních prostorách fary, dalo by se realizovat 
ve 2 etapách, …  

Protože tato akce zatím není připravena a bude se realizovat s největší 

pravděpodobností až v příštím roce, bude nutné pro nadcházející topnou 
sezónu vytápění fary prozatímně řešit, např. umístěním přímotopu nebo 

akumulačních kamen do místností, kde chybí.  

Rovněž tento záměr bude o. Jan projednávat ve čtvrtek 13. srpna 2020 
s ekonomickou radou.  

13. Pouť na Mariánské Hoře 

O. Jan předkládá PRF k projednání uspořádání a organizaci letošní pouti 

na Mariánské Hoře, která vychází na 12. a 13. září. V současné době je možné 
pořádat venkovní akce s max. počtem 1000 osob. Po diskusi se členové PRF 
usnesli, že z důvodu koronavirových opatření bude pouť v omezenějším 

rozsahu. Nebude se konat sobotní program. V neděli 13. září 2020 budou 
slouženy mše sv. v obvyklých časech, tj. v 7.30 v poutním kostele Narození 
Panny Marie (nutné roušky!), v 10 hod. a v 16 hod. ve venkovním prostoru. 

Pouť bude bez stánků, občerstvení a atrakcí.  

Otec Jan má dohodnuty 3 kněze pro sloužení mší svaté. Odpoledne bude 

novokněz P. Robert Benno Štěpánek z Prahy udělovat novokněžské požehnání 

Nutno zajistit: 

• autobusová doprava pro poutníky – zajištěna 

• mobilní WC TOI 2 ks – zajištěno – Antonín Pecháček, nutná DESINFEKCE 
toalet!  

• podium – zajištěno – Antonín Pecháček 

• dopravní značka a povolení – zajištěno – Antonín Pecháček 

• parkování – mládež (E. Motlová) 

• informace o konání pouti – plakát – zajistí František Mareš 

• pohoštění pro kněze na faře – zajistí Jitka Židková 

• mše sv. (čtení, přímluvy)   7.30 – zajistí vše Jiří Svoboda + dary              

10.00 – obě čtení zajistí Jan Moravec   

 –  přímluvy – mládež (E. Motlová) 
 –  dary – Pavlína Stříbrná 

16.00 – zajistí vše Maruška Pecháčková  

• květinová výzdoba – kostel – Pecháčkovi MH 
 –  venkovní podium – presbytář – Hana Vágnerová                                                               
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• květiny pro kněze – zajistí Hana Vágnerová, předá Eliška Motlová 

• texty písní ke mši sv. v 10 a 16 hod. – zajistí p. Milada Marešová 

Úklid kostela na MH – v sobotu 29. srpna 2020 od 14 hod. – o. Jan sdělí 
v ohláškách. 

 

14. Různé, podněty členů PRF 

• Lukáš Nastoupil – navrhuje pořídit do farního kostela soupravu 

liturgických bohoslužebných ornátů; bude předloženo k projednání v ERF. 

• K dotazu o. Jana – mše sv. na slavnost sv. Václava bude v 9 hod. 

• O. Jan – bude si aktualizovat návštěvy starých a nemocných farníků, 

ohlásí v kostele nabídku.  

• Svátost smíření před prvním pátkem ve středu – od 15 do 17 hod., jiný 

kněz, většinou P. Fiala z Dolní Dobrouče. 

• Vojtěch Macháček a MUDr. Zdena Novotná – noví akolyté, nabízí možnost 

návštěv starších a nemocných farníků. 

• Bude osloven p. Stanislav Moravec, zda by byl ochoten vykonávat službu 

kostelníka a o. Jan vyzve k této službě i další farníky.  

• Sekání farní zahrady – Jiří Svoboda navrhuje využití placené služby 
městyse, který k tomu má vhodnou techniku. Určitě vyjde výhodněji než 

pořízení farního traktůrku.   

Další jednání PRF se uskuteční v úterý 22. září 2020 od 19 hod. na faře 

v Dolní Čermné. 

Otec Jan poděkoval všem za účast a ochotu sloužit farnosti. Jednání bylo 
zakončeno společnou modlitbou. 

 

 

Zapsala: Hana Vágnerová, sekretář PRF 

 

Schválil: o. Jan Lukeš, předseda PRF  

 


