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Zápis pastorační rady farnosti (PRF) konané v Dolní Čermné na faře v úterý 15. 3. 2022 od 18 hod 

 

Přítomni osobně:  P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Marta Marešová, Ludmila Faltusová, Eliška Motlová, Jan 

Moravec st., Ing. Milada Marešová, Ing. Šárka Benešová a Anna Motlová 

Přítomni online:  BcA. František Mareš 

 

1. Přivítání členů nové PRF. Zahájení společnou modlitbou breviáře. 

 

2. Zhotovení zápisu bude zajišťovat Šárka B. 

 

3. Předání dekretů členům nové PRF – Dvěma členům nové PRF byl předán ustanovující dekret. Těm, kteří 

nebyli přítomni na mši sv. 20. 2. 2022 v DČ. 

 

4. Místopředseda PRF zvolen Jan Moravec 

 

5. Zástupce v ERF bude Jan Moravec a Marta Marešová 

 

6. Každý člen nové PRF přednesl svou vizi a možnosti práce v radě.  

 

7. Pomoc Ukrajině – Byl přednesen návrh na zhotovení dveřní krabičkové sbírky s cílem přispět na platy 

ukrajinským učitelkám v ZŠ Dolní Čermné pro výuku ukrajinských dětí, kteří jsou a budou v naší farnosti. 

Schváleno – Zhotovení krabiček se ujme Anna M. Krabičky budou umístěny v kostele při nedělní mši 20. 

3. 

 

8. Výstava adopce na dálku – Otec Jan byl kontaktován charitou Letohrad pro možnost umístění výstavy 

Adopce na dálku v kostele v Dolní Čermné. Z důvodu nedostatečných prostor nebyl tento návrh přijat. 

 

9. Kříž v lavici v DČ – Jedná se o kříž Literátského bratrstva. Byl projednáván návrh na přemístění kříže na 

zeď ke zpovědnici. Rozhodnutí zatím nepadlo.  

 

10. Velikonoce 2022 – Schválen návrh svátosti smíření a pořadu bohoslužeb včetně příprav následovně:   

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI 

• 30. 3. Petrovice, 31. 3. Verměřovice, 1.  4. Dolní Čermná, 7. 4. p. Fiala, 10. 4. P. Pokorný 

z Jablonného a otec Jan a v úterý 12. 4. Mons. Jan Paseka na faře od 16.30 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 10.4. 

• Pašije při ranní mši svaté zajistí mladí, v 9.00 chrámový sbor 

• 16:30 – 19:30 svátost smíření v kostele – otec Jan a P. Pokorný 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 14. 4. 

• Mše sv. 18:00 včetně obřadu mytí nohou – osoby: 6x Dolní Čermná, 3x Verměřovice, 3x 

Petrovice (zajistí za DČ Marta M., Ludmila F., Verměřovice Jan M., Petrovice Šárka B.) 

• možnost adorace v Getsemanské zahradě 1 hod po mši sv. 
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VELKÝ PÁTEK 15. 4. 

• 8:00 modlitba ranních chval + modlitba se čtením z breviáře 

• 9.00 nácvik ministrantů 

• 12:00 (případně i 15:00) klapání zajistí rodiny s dětmi – osloví Šárka B. 

• 15:00 křížová cesta na Mariánské Hoře – povede otec Jan 

• 18.00 velkopáteční obřady 

• adorace u hrobu od 20:00 do 8:00 – Rozpis adorace farníky po 1 hod – v případě 

nepřítomnosti farníků zajistí adoraci mládež, která přespává na faře 

 

BÍLÁ SOBOTA 16. 4. 

• 8:00 modlitba ranních chval + modlitba se čtením z breviáře 

• 9:00 nácvik ministrantů 

• 12:00 klapání zajistí rodiny s dětmi – osloví Šárka B. 

• 12:00 – 15:00 adorace u hrobu 

• Od 15.00 mohou nastoupit kostelníci, příprava květin, zkouška scholy 

• 19.00 velikonoční vigilie (začátek u ohně u Orlovny), oheň zajistí pan Svoboda Jiří st. 

• čtení 

Starý zákon Nový zákon 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DČ Verměř. DČ Petrov. DČ Verměř. Petrov. DČ 

 

- Čtení zajistí: Marta M. a Ludmila F. DČ (4x), Verměřovice Jan M. (2x), Petrovice Šárka B. (2x) 

- text čtení rozešle Marta Marešová e-mailem – lidem předají členové PRF  

 

• společné slavení vigilie po mši sv. 

- příprava stolů čtvrtek před mši sv. sraz 17:15, lidi obstará Šárka B.  

- pohoštění dovézt na Bílou sobotu do Orlovny mezi 15:00-15:30  

- chystání pohoštění na stoly zajistí Marta M. a Ludmila F.  

- Svoz pohoštění za Verměřovice zařídí Jan M., za Petrovice Šárka B. 

- úklid Orlovny úterý 19. 4. 

 

 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 18.4. 

• mše sv. v Petrovicích – nově paškál v Petrovicích 

 

11. Poutník a Gloria IN – vnímáno kladně 

 

12. Jansova kaplička – Majitel kapličky byl obeznámen se spadlou větví. Nápravu bude řešit majitel. 

 

13. Farní výlet schválen termín 17. 9. 

Od otce Jendy padly tyto návrhy: 

1. Kutná Hora (chrám sv. Barbory, kaple Božího Těla, kostel sv. Jakuba ... + nádherný střed města) 

Sedlec (chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kostnice, ...) 
Zámek Kačina s parkem 

2. "severní pól" IQ landia Liberec 
+ možnost pro ostatní Hejnice – kostel (bazilika) Navštívení Panny Marie, (případně "prolítnout"  

park – lázně Libverda, nedaleko Obří sud...) pokud by byly 2 autobusy – rozdělit se 
a) dospělí - "po stopách sv. Zdislavy" - zámek Lemberk + Jablonné v Podještědí – bazilika sv. 
Vavřince a sv. Zdislavy (momentálně rekonstrukce)  
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b) děti s rodiči – Liberec IQlandia 
 
Nebo rovnou jen to směrovat na IQ landia 
 

3. Stochov – rodiště sv. Václava, kostel sv. Václava + dub sv. Václava – Lány zámecký park + kaple 
Nejsvětější Jméno Ježíš + hřbitov, kde je pochovaný T. G. Masaryk, hrad Křivoklát apod. 

 

Členové PRF zjistí zájem farníků či jiné podněty, návrhy… 

 

14. Mariánská Hora 

• otec Jan oslovil stávající varhaníky v DČ, aby se nahlásili na mši sv. na MH, první neděle v měsíci 

květen-říjen. Zatím nejsou obsazeny všechny termíny. Padl návrh oslovit Martina Bureše z 

Třešňovce – zajistí Marta M. 

• na první neděli v měsíci (květen – říjen) nebude mše svatá v DČ v 7.30, pořad bohoslužeb bude 

tento: so 19.00 filiálka; neděle: 9.00 DČ, 10.30 filiálka a 16.00 MH 

 

15. Svěcená voda v kropenkách – Otec Jan seznámil PRF, že biskupové dávají příslib, že od velikonoční noci 

bude možnost mít svěcenou vodu v kropenkách. Otec navrhuje, aby kostelníci po každé mši sv. vyměnili 

vodu za novou. 

 

16. Farní kavárna – Otec Jan chce znát názor členů PRF na možnost farní kavárny. Diskutovali se tyto návrhy: 

po nedělní mši sv. v 9:00 odpadla by mše sv. ve filiálce nebo pouze mše sv. v 8:00. Kavárna by byla pouze 

1x měsíčně nebo 1x za ¼ roku, nebo jen jednou za rok? Zajistit pořadatele tak, aby se střídali. Šárka B. 

osloví skupinky modlících se matek, zda mají zájem. Anna M. osloví děti. Preference: jednodušší forma.  

 

17. Neděle 17. 4. – má být dětská mše svatá - 3. neděle v měsíci – ale je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mši 

svatou doprovází chrámový sbor, takže bude jen promluva pro děti, modlitba Otče náš u oltáře, 

přinášení srdíček v obětním průvodu... 9.00 Verměřovice a 10.30 DČ. V Turecku doprovází také místní 

chrámový sbor.  

18. Vánoční koncert – pro rok 2022 byl schválen termín vánočního koncertu na 27. 12. 17:00. Bude pozvána 

cimbálovka z Červeného Kostelce – osloví otec Jan 

 

19. Pouť a posvícení – Byl schválen pořad bohoslužeb v 8:00 v Dolní Čermné a 10:00 pouť/posvícení druhá 

mše svatá (Dolní Čermná, Petrovice, Verměřovice, Jakubovice, Hůra) 

 

20. Vrácení se k zápisu z poslední PRF konané dne 7. 12. 2021 

 

A) zpovědnice Mariánská Hora – Otec Jan předkládá návrh na zhotovení důstojnějšího prostoru pro 

přijetí svátosti smíření na MH, aby byla zachována anonymita zpovídajícího se. Nyní řešeno s Tomášem 

Maříkem a Jiřím Svobodou – návrh na oddělení pomocí příčky z cihel. Dále se nabízí možnost oddělení 

dřevěnou příčkou s dveřmi. Nutno znát názor truhláře. Schůzka otce Jana, Tomáše M. a Jiřího S. ve 

středu 23. 3. v 16.30 v kostele na MH. 

 

 

B) Synoda – Marta M. podala zprávu o synodě v naší farnosti, která byla ukončena k 15. 3. Doposud je 

zpětná vazba od 4 skupinek, které stihly závěrečné výstupy odeslat. Ostatní skupinky se neozvaly. Nyní 

se čeká na přidělení údajů, pro přístup k výstupům a naložení s nimi pro naši farnost. 
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21. Pastorační plán farnosti – byl schválen s těmito poznámkami: 

• Generální úklid DČ kostel 9. 4. 14:00 – potom posezení v Orlovně 

• Den Bible 8. 5. – Marta M. prověří volný termín v Orlovně, Mše sv. 8:00, divadlo v 18:00 

• mše sv. v Hůře 24. 7. – Šárka B. zajistí koordinaci místa konání dle počasí 

 

22. Podněty členů farnosti: 

• Milada M. navrhuje společné schůzky varhaníků s otcem každý měsíc na hodinu. (Otec Jan 

zjistí, jaký to má význam, protože mohou v čase, kdy může každý a kdy jsou často přípravy na 

svatby, na křtiny, zpovědi, mše svaté a jak k tomu přijdou akolyté, kostelníci apod. Kapacita 

otce Jana je omezená…) 

• Anna M. navrhuje, aby křtěncům byla darována zdarma křestní svíce a rouška naší farní 

rodinou – zatím neschváleno, bude se projednávat také na ERF 

• Šárka B. navrhuje přemístění dětského sboru zpět k oltáři – otec Jan nesouhlasí a Aničce 

Motlové přijde také mnohem lepší kůr. Bohu díky, že máme tolik dětí, a tak máme potom 

problém, že se nevejdou dolů. Technika je takto stále připravena nahoře, nemusí se před 

každou mši svatou připravovat a potom uklízet, kůr je místo, kde má být sbor, schola, lid má 

hledět k oltáři, ne na učinkující. K tomu slouží koncerty. Mše svatá nemá být koncert!!! Navíc 

otci Janovi se nelíbilo, že u oltáře vpředu bylo skladiště mikrofonů – neestetické, nevhodné… 

Snad si může kněz říci co se mu zdá lepší a ta, která to celé vede. 

• Šárka B. navrhuje zavedení některých časů (např. 1x měsíčně půlhodiny před páteční mši sv.) 

pro svátost smíření bez nutnosti rezervace. Dle zájmu pak případně nabídnout delší čas. – 

zatím zamítnuto. 

• Anna M. ohlásila tvorbu dalšího dílu knihy Belzebub II – pochváleno, poděkováno 

• Otec Jan předkládá návrh na možnost Duchovní obnovy s obědem – nutno nahlásit předem 

účast. Členové PRF zjistí zájem farníků. 

• Anna M. navrhuje současně vedenou duchovní obnovu pro děti se stejným tématem a pak 

by byl oběd ještě více praktičtější.  

• Byl schválen dopolední čas duchovní obnovy jako doposud. 

 

23. Schválen termín příštího konání PRF út 17. 5. v 18:00 na faře v DČ. 

 

24. Otec Jan poděkoval za účast a službu. Jednání zakončeno společnou modlitbou s požehnáním ve 22:00. 

 

 

Zapsala: Šárka Benešová      Schválil: P. Mgr. Jan Lukeš 


