
 

 

 

 

Informace z 9. jednání Pastorační rady farnosti Dolní Čermná konaného dne 

14. října 2021 
 

Ve čtvrtek 14. října 2021 se konalo 9. jednání pastorační rady farnosti (PRF). Podáváme 

informace o některých projednávaných záležitostech. 

Netradiční úkol generálního vikáře (vymyslet návrh, jak využít 1 mil. Kč na pastoraci) - o. Jan 

navrhl vybudování větší místnosti pro společná setkání na faře nad garáží    

Zhodnocení věcí projednávaných na minulé PRF 

- vybavení liturgického prostoru ve farním kostele – bude zhotoven ambon, svícen na paškál        

a křtitelnice 

- hodiny na věži farního kostela jsou zprovozněny, je prováděna údržba a seřizování, opravují se 

prasklé ciferníky, uklízí a upravuje se prostor ve věži, řeší se osvětlení hodin     

- farní odpoledne 8. 8. 2021 - akce se zdařila, navrátíme se k tradičnímu termínu v červnu 

- mše svaté 15. 9. 2021 v Šaštíně, kterou sloužil papež František, se účastnil nakonec jen otec Jan 

- správcovství farní zahrady se ujal Ondřej Málek, zajišťuje koordinaci prací, údržbu techniky 

- letošní farní výlet se vydařil, termín v září asi zachováme, je jen třeba včas upozornit na kolizi 

termínů s jinými (obecními) akcemi, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce farníků     

Zhodnocení letošní pouti na Mariánské Hoře – vydařená akce s velkou účastí; byly projednány 

podněty pro příští rok (pracovní schůzka lidí zapojených do organizace, zvážit úsporu některých 

nákladů); dán návrh na pořízení vlastního podia 

Zpovědnice na Mariánské Hoře – byla by vhodná truhlářská úprava, aby byla zajištěna intimita 

zpovědi 

Smlouva pastorační asistentky – byla BiHK prodloužena, je to velmi důležité pro zvládání další 

práce ve farnosti 

Odklizení zbytků hrobových zařízení na hřbitově v Dolní Čermné – jedná se už jen o pár 

zřejmě nepoužitelných dílů, bude ještě jedna výzva, poté bude odvezeno 

Plán akcí do konce letošního roku – podrobně byly probrány jednotlivé akce, u některých 

domluva na čase (pozn. všechny jsou zveřejněny – viz ohlášky 17. - 24. 10., akce na farním 

webu), mimo jiné také 

- adventní duchovní obnova v sobotu 4. 12. (bude jen v tento den) s P. Mgr. Janem Linhartem ze 

Skutče v Orlovně (přednášky, zpovídání, mše sv. v kostele) 

- zpovídání před Vánocemi – v neděli 19. 12. ve farním kostele od 16 hod., budou 3 kněží; dále v 

úterý 21. 12. od 16 hod. bude na faře zpovídat generální vikář Mons. Paseka 

- 27. 12. koncert cimbálovky z Červeného Kostelce ve farním kostele a poté posezení u vína 

v Orlovně     

Ekumenická bohoslužba a setkání – otec Jan projedná s panem farářem Kellerem z Horní 

Čermné termín, s ohledem k velkému počtu akcí do konce roku bude v neděli 9. ledna                    

od 16 hodin v našem kostele a pak setkání v Orlovně  

Synodální proces - o. Jan vysvětlil podstatu, proběhla diskuse „jak uchopit“ a zapojit farníky, 

možnost vyjádřit se k 10-ti tematickým okruhům synody.   

Letos se bude konat ještě jedno jednání PRF 7. 12. 2021, především k upřesnění vánočních akcí  

a projednání Pastoračního plánu alespoň na první polovinu příštího roku. 

 

                                                                          Zpracovala: Hana Vágnerová    

Celý zápis najdete na webu farnosti: 

https://farnostsnu.cz/pro-farniky/pastoracni-rada-farnosti/zapisy-z-jednani-prf.html             

https://farnostsnu.cz/pro-farniky/pastoracni-rada-farnosti/zapisy-z-jednani-prf.html

