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Z á p i s 
z 10. jednání Pastorační rady farnosti (PRF) Dolní Čermná 

konaného v úterý dne 7. prosince 2021 od 17 hodin  
na faře v Dolní Čermné 

 
Přítomni: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda PRF 
               členové - Ing. Marta Marešová, Jan Moravec, Tomáš Mařík, Eliška Motlová, 

Marie Pecháčková, Mgr. Pavlína Stříbrná, Ing. Jiří Svoboda, JUDr. Hana Vágnerová 
a Ing. Jitka Židková   
Omluvena: Ing. Jitka Macháčková 

 
1. Zahájení jednání 
Otec Jan přivítal členy PRF. Setkání bylo zahájeno společnou modlitbou - večerními 

chválami z breviáře. 
 

2. Vrácení se k zápisu z minulého jednání PRF ze dne 14. 10. 2021 
a) Jednání s Klubem českých turistů z Lanškrouna ohledně vánočního zpívání na 
Mariánské Hoře  

O Vánocích by se mělo na Mariánské Hoře konat tradiční „vánoční zpívání“, které 
organizuje Klub českých turistů z Lanškrouna (KČT), mají to na webových stránkách 

v plánu akcí na r. 2021. Ing. Marta Marešová sdělila, že se s ní kontaktoval člen 
výboru KČT p. Kotyza, budou dohodnuty podmínky pro tuto akci dle aktuálních 
možností (epidemiologické) situace. Otec Jan chce, aby výtěžek šel na kostel na MH, 

příp. aby alespoň nějaký příspěvek byl zanechán na elektřinu a na kostel.  
 
b) Netradiční úkol generálního vikáře 

(vymyslet návrh, jak využít 1 mil. Kč na pastoraci) - otec Jan informoval, že byly 
různé návrhy. Jedním z nich i námět, že pastorace spočívá v dobrých vztazích☺. Náš 

návrh nebyl vybrán jako jedna z možností předložená sponzorovi.   
 

c) Vybavení liturgického prostoru ve farním kostele 

Bylo projednáváno na předchozích jednáních dne 29. 7. 2021 a 14. 10. 2021, s tím, 
že finančně by to měl zajištěné otec Jan, PRF je žádána pouze o názor. Prozatím 

s návrhy: oltář (obětní stůl) neměnit, nechat zhotovit svícen na velikonoční svíci 
paškál (stávající je neestetický, nestabilní) a křtitelnici (stará křtitelnice je poškozená 
– prasklá, nepoužívá se tolik), řešit ambon (který bude mít ze zadní strany prostor 

pro odkládání knih, bude méně zdobný oproti předloženému návrhu).  
 
Otec Jan navrhuje jako první nechat zhotovit ambon, neboť je to důležitá součást 

liturgického prostoru. Stávající ambon je přežilý, nestabilní, napadený červotočem, 
chybí prostor pro odkládání knih. Opětovně připomněl, že veškeré náklady na 

pořízení budou uhrazeny sponzorem. Členům PRF zaslal před jednáním návrh 
ambonu ve 3 variantách, dle předešlých podnětů členů PRF, aby byl méně zdobný. 
Následovala diskuse členů PRF: bylo konstatováno, že oltář (obětní stůl) a zřejmě i 

ambon pocházejí z první poloviny 70-tých let. Byly vysloveny názory vybavení po 
těchto letech obměnit, ale jednotně, aby bylo sladěné, ponechat třeba ještě čas na 
promyšlení; nové vybavení bude zase sloužit generacím po několik desítek let. Na 

závěr byla členům PRF dána možnost k předloženému bodu se vyjádřit. Většina 
členů PRF se vyslovila pro zhotovení nového ambonu, varianta č. 3.      
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d) Hodiny na věži kostela v DČ - jsou opravené, osvětlené, poděkování patří Petru 

Marešovi 
 

e) Restaurování soch před farním kostelem - restaurování sochy sv. Václava i Panny 
Marie Bolestné je dokončeno, obě zrestaurované sochy byly předány (zajišťoval 
městys prostřednictvím dotace MZe)  

 
f) Zpovědnice na MH – bude provedena sádrokartonová úprava, či jen přidání dveří, 

aby zpověď nebyla slyšet v kostele? zajistí Tomáš Mařík 
 
g) Odklizení zbytku hrobových zařízení v DČ - několik posledních nepoužitelných 

dílů bylo odklizeno do kůlny u kostela   
 
h) Adventní věnce v kostelech - jsou zajištěny 

 
i) Plán akcí do konce letošního roku 

 
Zpovídání před Vánocemi 
- neděle 19. 12. ve farním kostele od 16.00 hod., budou 3 kněží; od 16 do 18.30 

přihlášení přes rezervační systém, poté by byla možnost zpovědi bez rezervace 
- úterý 21. 12. od 16.30 hod. bude na faře zpovídat generální vikář Mons. Jan 

Paseka, bude přes rezervační systém 
- v pondělí 27. 12. bude zpívání na MH – pořádá Klub českých turistů Lanškroun 
(viz bod a) 

- v úterý 28. 12. od 18.30 by se konal koncert cimbálovky z Červeného Kostelce ve 
farním kostele, poté bude posezení u vína v Orlovně. Případná změna, dle možností 
bude oznámena.     

 
j) Vánoční pořad bohoslužeb 

Štědrý den 24. 12. (pátek) 
V 14.00 hod. by se konala mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích 
zaměřená pro rodiny s dětmi, hudba rytmická. 

 
V 16.00 hod. by se konala mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné zaměřená pro 

rodiny s dětmi (vejde se sem více lidí), hudba rytmická. 
 
Ve 24.00 hod. pak mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné. Měla by zaznít Česká 

mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání místního chrámového sboru. 
 
25. 12. slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (sobota) 

9.00 ve Verměřovicích 
10.30 Dolní Čermná s doprovodem dětí 

 
26. 12. svátek sv. Štěpána (neděle) 
7.30 Dolní Čermná 

9.00 Dolní Čermná s doprovodem mládeže 
10.30 Petrovice 
k) Ekumenická bohoslužba a setkání s farním sborem ČCE z Horní Čermné se bude 

konat v neděli 9. ledna 2022. Nejprve by byla společná bohoslužba ve farním kostele, 
poté posezení v Orlovně (mohou nastat případné změny dle epidemiologických 

opatření).  
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l) Synodální proces – dne 7. listopadu 2021 se na faře uskutečnilo setkání 
s Ludmilou Horáčkovou, která je diecézní koordinátorkou synody. Z farnosti se 

zúčastnilo cca 15 farníků. L. Horáková vysvětlila podstatu a průběh synody, 
odkázala na materiály vhodné k prostudování, ujasnila témata a práci ve 
skupinkách.   

 
3. Zpovídání před prvním pátkem v lednu a v únoru 

Obvyklé zpovídání (v Petrovicích, Verměřovicích, DČ) v lednu před prvním pátkem 
nebude s ohledem k dostatku příležitostí ke svátosti smíření před Vánocemi a zřejmě 
by nebylo využito a nebývalo to zde. 

V únoru by pak bylo zpovídání před prvním pátkem následovně: v úterý 
v Petrovicích; na středu 2. února připadá svátek Uvedení Páně do Chrámu - 
Hromnice - mše sv. bude v DČ; ve čtvrtek obvyklé zpovídání ve Verměřovicích; 

v pátek v DČ.       
 

4. Tři králové – Slavnost Zjevení Páne - otec Jan se obrací na PRF s dotazem kdy 
slavit - 6. leden připadá na čtvrtek a jestli kvůli větší účasti to nedat na neděli. 
Přeložení by bylo možné jen na neděli 2. ledna, protože další neděle 9. ledna je již 

Svátek Křtu Páně, kdy končí doba vánoční. Členové PRF souhlasí – slavit ve čtvrtek 
6. ledna, jak to zde bývalo zvykem.    

 
5. Růženec přede mší – otec Jan se obrací na PRF, jak dál s modlitbou růžence 
přede mší, protože ve Verměřovicích se většinou nemodlí a v DČ se ho modlí jen paní 

Severinová. Jak se na to členové rady dívají? Co dělat pro větší zapojenost a zájem 
lidu Božího?  Ve Verměřovicích se modlí, když je přítomná, paní Macanová, 
v Petrovicích mají služby. Z PRF vysloven názor být vděční těm, kdo se modlí „a 
třeba do toho jednou také dorosteme“.  
 

6. Poutník - otec Jan se obrací na PRF ohledně předložení návrhů a podnětů, jak 
dál s Poutníkem. Pan Ježek z redakční rady se vyjádřil, že chce skončit. Pokud by 

byl někdo, kdo by měl zájem pracovat při vydávání Poutníka, či věděl o někom 
takovém, ať dá vědět.  
 

7. Ustanovení nové Pastorační rady farnosti, volby do PRF 
Otec Jan úvodem pro úplnost uvedl, že od ledna 2022 bude ustanovena nová 
ekonomická rada, neboť končí dvouletý mandát stávající ERF (dvouletý mandát 

vyplývá ze Stanov ERF). Konzultoval, zda ustanovit i novou pastorační radu (její 
mandát je dle Stanov PRF čtyřletý). S generálním vikářem jednal o dřívějším 

ukončení mandátu stávající pastorační rady, která vznikla za situace před dvěma 
lety. Byly by vyhlášeny nové volby. Členové PRF se vyslovují pro ustanovení nové 
PRF a nové volby. Otec Jan se obrátil na členy PRF o pomoc ve volební komisi. Členy 

volební komise budou Marie Pecháčková, Eliška Motlová, Jan Moravec a Mgr. 
Pavlína Stříbrná. Členové volební komise mohou kandidovat a mohou být do PRF 

zvoleni. Dle Stanov PRF - předsedou PRF je vždy kněz, členkou PRF bude pastorační 
asistentka Marta Marešová.      
Následovala diskuse, byl dohodnutý následující průběh voleb do PRF: 

1. kolo voleb bude od soboty 11. 12. 2021 do neděle 2. 1. 2022. V prvním kole voleb 
bude možno písemně navrhnout od 1 do 5 kandidátů (na listech předtištěných nebo 
na jakémkoliv důstojném listu papíru) do hlasovacích schránek (ty zajistí Eliška 

Motlová). Pro postup do 2. kola musí být kandidát alespoň 3x navržen.  
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Poté volební komise společně posoudí výsledky 1. kola, bude kontaktovat navržené 

kandidáty a zajistí jejich písemný souhlas/nesouhlas s kandidaturou. Poté sestaví 
volební kandidátku. 

Volit se budou 4 členové - 2 zástupci za Dolní Čermnou, 1 zástupce za Petrovice a 1 
za Verměřovice. V rámci celého procesu ustanovení PRF budou také vyzvána 
společenství, organizace a uskupení z farnosti, zda mají zájem delegovat do PRF 

svého zástupce. 
Nejpozději 23. 1. 2022 bude zveřejněn seznam navržených kandidátů, členové 

delegovaní (vývěsky v kostelech, farní web, IKF)  
 
2. kolo voleb proběhne od 6. 2. 2022 do 13. 2. 2022. 

Kněz může kdykoliv jmenovat další členy PRF dle svého uvážení, jejich počet nesmí 
převýšit počet členů volených.   
 

20. 2. 2022 v neděli při mši svaté v 9 hodin v DČ by byli členové nové PRF uvedeni 
do funkce.    

 
8. Pastorační plán na rok 2022 
Otec Jan předkládá PRF návrh Pastoračního plánu na rok 2022 - zatím jsou v něm 

tradiční každoroční akce, bude se dopracovávat. 
Diskutováno: 

Postní almužna - dát návrhy, na jaké bude účely 
Postní duchovní obnova - koho pozvat. Byl návrh pozvat P. Šikulu z Brna, nebo 
některého z kněží Dolnočermáků - Josefa Hubálka, Jana Kunerta. Mohli bychom je 

oslovit i na sloužení mší sv. (na Mariánské Hoře). Termín postní duchovní obnovy 
směřovat na začátek postní doby.   
9. 4. 2022 - generální úklid farního kostela - vychází před Květnou nedělí, ponechat 

tento termín. 
19. 6. 2022 - první sv. přijímání dětí při dopolední mši sv., odpoledne v 16 hod. na 

Mariánské Hoře - slavnost Těla a Krve Páně a průvod. Někteří rodiče navrhují první 
sv. přijímání uskutečnit již poslední neděli v květnu; odůvodňují to tím, že pokud je 
obojí během jedné neděle, nestíhají se s rodinami účastnit mše sv. a průvodu na 

Mariánské Hoře. Otec Jan dořeší s rodiči dětí, kteří přistoupí k prvnímu sv. 
přijímání. 

 
Sobota 3. 9 a neděle 4. 9. 2022 - společné udílení svátosti nemocných a sobota 17. 
9. 2022 - naplánován farní výlet. Bylo diskutováno, zda tyto akce prohodit a na farní 

výlet jet už v sobotu 3. 9.   
 
9. Podněty členů PRF 

Nikdo z přítomných neměl žádný další podnět 
 

 
Otec Jan poděkoval všem přítomným za účast a jejich službu. Jednání bylo 
zakončeno společnou modlitbou a požehnáním. 

 
 
 

 
Zapsala: Hana Vágnerová      Schválil: P. Jan Lukeš  


