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Z á p i s  
ze 4. jednání Pastorační rady farnosti (PRF) Dolní 

Čermná konaného v úterý dne 24. listopadu 2020 od 
18 hodin na faře v Dolní Čermné 

 

Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda PRF 
               členové – Ing. Marta Marešová, Ing. Jitka Macháčková,               

Jan Moravec, Tomáš Mařík, Marie Pecháčková, Mgr. Pavlína Stříbrná,       
Ing. Jiří Svoboda, JUDr. Hana Vágnerová, Ing. Jitka Židková 
Omluveni: Lukáš Nastoupil 

Nepřítomni: Eliška Motlová, Antonín Pecháček 
 

1. Zahájení jednání 
Po společné modlitbě zahájil jednání PRF v 18 hod. otec Jan Lukeš. Uvedl, že 
na dnešním jednání bychom se měli dohodnout především na průběhu doby 

adventní a vánoční s vědomím, že zatím nic není jisté a vše dál se bude vždy 
aktuálně odvíjet od opatření nouzového stavu, jeho dalšího trvání a možností 
protiepidemického systému (PES).  

 
2. Pastorační asistentka  

Otec Jan uvedl, že koncem září byla s Biskupstvím vyjasněna otázka 
schválení pastorační asistentky pro naši farnost; žádosti bylo vyhověno a     
o tuto službu byla požádána Ing. Marta Marešová, která ji přijala. Otec Jan 

poděkoval Pastorační radě farnosti za podporu této iniciativy.  
Práce, kterou je potřeba zvládnout, přibývá a značně vytíženi jsou oba. Otec 
Jan bude moc vděčný za jakoukoliv pomoc ostatních. Řeší se: úpravy a 

srovnání farní kanceláře a zabydlení fary, topení na faře a zateplení půdy 
fary, vyřizování podkladů k opravám farního kostela, střechy fary, napadení 

půdy kostela na Mariánské hoře, pojistná událost související s poškozením 
hromosvodu při živelné události,  a další …     
Kromě běžné agendy (administrativa, účetnictví, týdenní zprávy a Poutník), 

nezbytné pro chod farnosti, se aktuálně a průběžně řeší zajištění on-line 
přenosů z kostelů (a s tím související technické věci), rezervace mší,… 

 
3. Termín prvního sv. přijímaní v r. 2021  
Termín prvního sv. přijímání zatím otec Jan korespondenčně (e-mailem) 

konzultoval se členy PRF a byl stanoven předběžně na 6. června 2021 na 
slavnost Těla a Krve Páně. Odpoledne po mši svaté se na Mariánské hoře 
koná i procesí Božího Těla. Proběhla krátká diskuse členů PRF, zda navržený 

termín pro první sv. přijímání takto ponechat. Bývá obvyklé, že v den 
prvního sv. přijímání se schází rodiny dětí, které by se s největší 

pravděpodobností nezúčastnily odpolední slavnosti na Mariánské hoře. 
Nakonec bylo uzavřeno s tím, že termín bude probrán s rodiči dětí, které 
půjdou k prvnímu sv. přijímání.   

 
4. Otevíraní kostelů 

Otec Jan uvedl, že v této době je důležité, aby ve farnosti tam, kde je to 
možné, byly otevřené kostely, což bylo obvyklé pouze v Dolní Čermné. Nyní to 
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funguje i ve Verměřovicích (kostel je obecním majetkem) – díky domluvě otce 

Jana s paní místostarostkou Marií Pecháčkovou, která otevírání kostela 
zabezpečuje. Poděkování patří také kostelníkovi panu Janu Moravcovi. 

Složitější situace s otevřeným kostelem je v Petrovicích, kde není mříž pro 
zabezpečení kostela. Dle názoru otce Jana by se zde mříž také snad mohla 
zhotovit. Otevírání kostela by pak domluvil s Vondrovými, kteří 

v petrovickém kostele zajišťují kostelnické služby. Po krátké diskusi členů 
PRF byl učiněn závěr, že o názor budou požádání občané a farníci z Petrovic 
a poté bude nutné projednat v Zastupitelstvu obce Petrovice, neboť i tento 

kostel je v majetku obce. Úkolem byla pověřena členka pastorační rady 
zvolena za Petrovice Mgr. Pavlína Stříbrná. 

  
5. Adopce na dálku 
Otec Jan sdělil, že až po upomínce o zaplacení se dozvěděl, že naše farnost 

podporuje ve studiu v rámci Adopce na dálku indickou dívku Cynthiu. 
Prověřili k tomu s Martou Marešovou bližší informace; zjistili, že roční 

příspěvek představuje částku 6.500,- Kč a měl být zaplacen už v březnu 
tohoto roku. O pomoc byli v ohláškách požádání farníci; díky několika 
individuálním příspěvkům byla příslušná částka na rok 2020 vybrána a 

odeslána a také se již podařilo vybrat téměř polovinu potřebného obnosu na 
příští rok. Otec Jan se dotázal členů PRF na názor, jak v této aktivitě 
pokračovat dál, zda do ní zapojit děti? 

Zazněl návrh zajistit peníze na tuto podporu v rámci postních aktivit (Postní 
almužna, která probíhala každoročně, a výtěžek byl vždy určen na konkrétní 

účel). Bude dořešeno na příštím jednání PRF v lednu 2021. 
 
6. Úklid hřbitova 

Otec Jan požádal o vysvětlení, jak funguje úklid hřbitova a okolí kostela 
(letos např. zůstávalo nepohrabané listí na schodech k sakristii a u sv. 

Václava i všude kolem). Bylo sděleno, že zametání schodů je součástí 
„pracovní náplně“ skupinek, které zajišťují pravidelné služby úklidu kostela. 
Také se 2x ročně konal generální úklid kostela a okolí a to na jaře před poutí 

a na podzim před posvícením (ženy zajistily především úklid uvnitř kostela, 
muži pak uklízeli na hřbitově a kolem kostela). I letos byly termíny 
generálního úklidu stanoveny, ale vzhledem ke koronavirové situaci se ani 

jeden nemohl uskutečnit. 
Je pravdou, že provoz hřbitova zajišťuje městys. Bude nutné, aby městys a 

farnost uzavřely smlouvu o výpůjčce, neboť pozemek hřbitova je ve 
vlastnictví farnosti. Ve smlouvě by se jasně dojednalo, co a jak kdo bude 
zajišťovat. Mohlo by se řešit i příležitostným zaměstnancem (brigádníkem) a 

uzavřením pracovně-právní dohody s ním. Bude vhodné jednání pana faráře 
a pana starosty.   
 

7. Osvětlení hřbitova, osvětlení kostelních hodin 
O problematice osvětlení hřbitova, které na hřbitově není, a osvětlení 

kostelních hodin (dříve fungovalo), o které se otec Jan zajímal, bude rovněž 
nutné jednat s vedením městyse. 
Přívody pro veřejné osvětlení jsou připraveny jen ke hřbitovní zdi. 
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Ohledně osvětlení kostelních hodin bylo konstatováno, že původně bylo 

vrchní připojení na veřejné osvětlení a tím se hodiny nasvěcovaly stejně, jako 
se zapínalo obecní veřejné osvětlení. Připojení však bylo zrušeno při akci 

obnovy návrší. Nové připojení (v zemi) je problematické s ohledem na 
podkopání hřbitovní zdi, která je kulturní památkou. Rovněž není revize na 
osvětlení kostelních hodin, která je nezbytná z hlediska bezpečnosti osob a 

majetku.  
 
8. Farní knihovna 

Otec Jan se obrací na PRF s dotazem co s farní knihovnou, když zatím není 
využívaná. Paní Anna Motlová v průběhu cca 2 měsíců (srpen, září) 

porovnala farní knihovnu a zaktualizovala seznam knih (je k dispozici 
v elektronické podobě na webu farnosti). Zatím si však nikdo nic nepůjčil, 
ačkoliv informace o této možnosti zazněla v ohláškách i ve zprávách 

z farnosti. Členy PRF byl vysloven názor dát tomu ještě čas. Nepřičítat to 
nezájmu, ale spíše okolnostem doby. Koronavirová opatření neumožňují 

provoz knihoven, zatím není otevřena ani obecní knihovna…         
 
9. Vánoční výzdoba kostela 

Tak jako v předchozích letech vánoční stromky do kostela dodá technická 
četa městyse (zajišťuje je i do dalších veřejných budou v městysu - úřad, 
škola, …). 

Letos však již nebudou malé vázané vánoční stromečky, kterými se 
vyzdobovaly všechny oltáře. Bude vyřešeno jinou vhodnou vánoční výzdobou 

- společně zajistí ženy ze skupin, které vykonávají příslušnou službu. 
 
10. Tříkrálová sbírka  

Otec Jan se zajímal, jakým způsobem probíhá Tříkrálová sbírka v Dolní 
Čermné: zajišťuje ji městys (na úřad Charita dodává kasičky pro výběr, 

přepočítává se zde výtěžek a sepisuje protokol). Skupinky koledníků 
organizačně zajišťují Pavel a Pavla Marešovi, které zajistí také v r. 2021. 
Skupinky chodí koledovat v sobotu; kněz jim při páteční mši uděluje 

požehnání. 
 
11. Rorátní dětská mše     

Rorátní dětská mše a poté setkání dětí na faře bylo naplánováno na sobotu 
5. prosince 2020. S ohledem k přetrvávajícím opatřením je konání nereálné, 

ale možná alespoň mše svatá by mohla proběhnout v sobotu 19. prosince 
v obvyklých 6.45. 
 

12. Adventní duchovní obnova    
Otec Jan předkládá PRF návrh průběhu adventní duchovní obnovy a žádá o 
názory: 

• konání v Orlovně nebo v kostele v DČ - je zřejmé, že více lidí se dle 
opatření bude moci účastnit v kostele, proto navrhuje konání v 
kostele 

• probíhala by způsobem online, bude nutno projednat s P. Karlem 
Moravcem, zda by byl pro  
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• byla by zahájena v pátek 11. prosince mší svatou v 19.00 hod. 
v kostele v DČ; v pátek přede mší sv. by P. Karel Moravec zpovídal  

• v sobotu 12. prosince konání mše svaté v 8.00 hod. v kostele v DČ 

• poté od 9 hod. dvě hodinové přednášky, mezi nimi půl hodinová 
přestávka 

• zakončení v kostele společnou adorací 
PRF je v zásadě pro navržený průběh, ten ještě otec Jan přesně dohodne 
s  P. Karlem Moravcem.    
 

13. Vánoce, půlnoční mše  
Zatím nikdo nevíme, jaká opatření budou platit, kolik účastníků na 

bohoslužbách bude povoleno - dle protiepidemického sytému (PES) jsou 
možnosti ve vnitřních prostorách kostelů 30 účastníků v případě 3. stupně, 
50 účastníků v případě 4. stupně a 100 účastníků v případě 5. stupně. 

Otec Jan uvedl, že 24. prosince by mše sv. byla v 16 hod. v kostele v Dolní 
Čermné, protože se tam vejde více lidí a v případě nynějších 30% obsazenosti 

kostela také než ve Verměřovicích. Tyto mše jsou velice navštěvované.  
Možná bude muset být rezervační systém…  
Ing. Jiří Svoboda dává ke zvážení konat půlnoční mši na kostelním návrší - 

ve venkovním prostoru by se bohoslužby mohlo účastnit více lidí. K tomu 
otec Jan uvedl, že je to dobrá myšlenka, ale určitě by to bylo náročnější na 
přípravu (oltář, ozvučení, atd.) a kdo s tím pomůže, protože rodiny se 

scházejí o Štědrém večeru.    
Dále byla diskutována otázka hudby o půlnoční - dolnočermenskou tradicí je 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“. Pokud by se konala mše 
uvnitř s místním chrámovým sborem, mohlo by se zúčastnit o to méně 
farníků; mohl by být on-line přenos. Marta Marešová předkládá návrh: 

členové chrámového sboru mají záznamy uvedené vánoční mše, které by bylo 
možno sestříhat, půlnoční by případně mohla být s reprodukovanou 

hudbou. 
Otec Jan v závěru tohoto bodu uvedl: konkrétní průběh budeme řešit cca v 
polovině prosince, podle situace a možností, rovněž tak mše v ostatní 

vánoční svátky. A možná to budeme moct řešit až týden předem, jak se to 
teď vše mění.        
 

14. Oznámení o úmrtí 
Otec Jan se zajímal, jakým způsobem se ve farnosti oznamuje úmrtí občana, 

že když se zvoní, jestli nedávat jméno se souhlasem rodiny i na web. 
Nebývalo to zvykem, není třeba to tam dávat. Oznámení o úmrtí se vyvěšuje 
na kostele ve vitríně.  

 
15. Adventní adorace 
Otec Jan navrhuje konání adventní adorace z kostela online ve středu 2. 12. 

s písněmi a kytarovým doprovodem Magdy Motlové. Přímo v kostele se bude  
moci účastnit povolený počet nahlášených zájemců. PRF vyslovuje souhlas 

s konáním, od 18 hod.   
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16. Šachový turnaj 

Otec Jan informoval, že mu organizátoři šachového turnaje sdělili, že turnaj 
naplánovaný na 30. 12. 2020 se po vyhodnocení situace letos konat nebude. 

  
 
17. Vrácení se k poslednímu zápisu pastorační rady z 22. září 2020 

Košíčky na vybírání peněz při mších 
Pan farář a Marie Pecháčková sehnali zhotovitele na výrobu košíčků na 
vybírání peněz při mších, který je ochotný vyhovět našim požadavkům 

(košíček s upevněným víkem se dvěma otvory a uchy). Cena 1 ks je 350,- Kč, 
celkem jich bude 8.      

 
Zpovědní místnost 
Otec Jan předkládá PRF návrh zpovědní místnosti (plánek s technickými 

parametry). Zpracoval ho Ing. Jiří Svoboda, který ho popsal: dle návrhu by 
zpovědní místnost sestávala z dílensky připravených dílů, které budou 

smontovány na místě. Kabina bude přístupná jednokřídlými dveřmi (neměl 
by být problém ani pro imobilní), bude zde polstrovaná lavice, osvětlení. 
Větrání bude zajišťovat pokojová rekuperační jednotka umístěná nad 

stropem. Stěny i strop budou akusticky izolované. Podlaha bude dřevěná 
(latě, deska), tepelně izolovaná, pokrytá kobercem. Otec Jan poděkoval 
Jiřímu Svobodovi za tuto práci.   

Rozpočet předkládaného návrhu vychází na cca 280 tis. Kč. Financování: 
otec Jan dostal sponzorský dar. 

 
 
18. Různé - plán akcí pro začátek roku, další návrhy, podněty 

Otec Jan vyzval přítomné členy PRF, zda mají nějaké návrhy či podněty: 
 

Jitka Židková - navrhuje vyzvat (ve zprávách z farnosti) farníky, aby zaslali 
fotografie svých „rodinných“ betlémů, které by mohly být použity ve 
vánočním čísle Poutníka. 

 
Jiří Svoboda - bylo by potřeba prověřit, k čemu slouží dřevěný přístavek u 
kostela a zda je vůbec potřebný; vyřešení je důležité pro plánované opravy na 

kostele, aby nepřekážel pro lešení. 
 

Otec Jan - chtěl by ujasnit některé farní akce z pastoračního plánu na 
začátku roku: 
 

Žehnání domů a bytů – konalo se v průběhu ledna, byly připraveny 
přihlášky, zájemci je vyplňovali a vhazovali do schránky umístěné v kostele. 
 

Představení dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání – konalo se koncem 
ledna nebo v únoru při dětské mši svaté. 

 
Před Popeleční středou se ve farním kostele konala celodenní adorace, bylo 
nutné zajistit služby (přítomnost) farníků v kostele (zapisovali se na 

připravený arch); zvážit, zda dobu adorace nezkrátit. 
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Koho pozvat na postní duchovní obnovu, bylo navrženo oslovit P. Pavla 

Seidla. 
 

Společné udílení svátosti pomazání nemocných – za normálních okolností byl 
velký zájem farníků (více, než bylo nyní v říjnu). Uskutečnit. 
 

Misijní koláč – v tuto neděli se konala jen jedna mše ve farním kostele v 8 
hod., poté následovalo společné setkání farníků v Orlovně. Bude nutné 
zajistit organizačně - domluvíme na jednání PRF v lednu. 

            
Postní almužna - farníci se do této akce tradičně zapojovali, své dary (peníze 

v pokladničkách) přinášeli do kostelů v jednu určenou neděli, zpravidla 2. 
neděli velikonoční.   
 

Hana Vágnerová - dává ke zvážení umístění adventního věnce (který vyrobí 
Tomáš a Anežka Maříkovi) jinak než bývalo obvyklé (před obětní stůl?), 

vzhledem k online přenosům (aby byl vidět). 
 
Jan Moravec - jak to vypadá se změnou vytápění fary? Otec Jan odpověděl, 

že se stále pracuje na obou možnostech (plyn a elektřina). Zvažuje se 
zateplení podlahy na půdě fary. Bude předloženo ERF.    
 

 
Hana Vágnerová vyslovila uznání a poděkování otci Janovi za nadstandardní 

práci, kterou po celou dobu omezení shromažďování v kostele a výuky ve 
škole, pro dospělé farníky i děti, dělá.     
 

 
Další jednání PRF se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 18 hod. na 

faře v Dolní Čermné. 

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

zakončeno společnou modlitbou. 
 
 

 
Zapsala: Hana Vágnerová, sekretář PRF 

 
Schválil: P. Jan Lukeš, předseda PRF  
 

 


