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Zápis z pastorační rady farnosti (PRF)  

konané v Dolní Čermné na faře v úterý 7. února 2023 od 18 hodin 

Přítomni:  P. Jan Lukeš, Marta Marešová, Jan Moravec st., Milada Marešová, Šárka 
Benešová a Eliška Motlová 

Omluveni pro nemoc: Anna Motlová, Ludmila Faltusová a František Mareš 

 

1. Přivítání a modlitba se čtením z denní modlitby církve – breviáře 

2. Kdo bude dělat zápis?       

  Během PRF vyhotoví zápis Šárka B., dále zpracuje Marta M. 

3. Zhodnocení proběhlých akcí  

a) předvánoční zpověď – nabídka termínů i zpovědníků široká, hojně využitá, 

kromě času ve čtvrtek ve 13 hod. na faře, kde po dobu víc jak hodiny nikdo 

nepřišel a otec Karel Dvořák odjel, později příchozí rodinu vyzpovídal o. Jan. 

b) Betlémské světlo – v DČ lidé chodili pro světlo do kostela – zájem byl veliký. 

Zajišťovali místní skauti. Průběžně probíhala i zpověď, někteří lidé si pletli 

fronty. V Petrovicích zajišťovali roznášení světla po domech skauti. 

c) slavení Vánoc – vše v pořádku bez připomínek 

d) Vánoční koncert + Orlovna – vše v pořádku, bez připomínek 

e) Svátek Svaté rodiny – připadl na pátek, manželských páru přišlo hodně. Letos 

svátek Svaté rodiny připadne na víkend. 

f) Slavnost Zjevení Páně – velká účast i nevěřících 

g) Tříkrálová sbírka – Děkujeme všem, kdo se zapojili. 

h) mše svaté ve středu a ve čtvrtek na faře – zatím ponecháme, prostor fary stačí 

i) Ekumenická bohoslužba – velká účast, děkujeme farníkům za pomoc 

s přípravami a úklidem.  

j) Orelsko – farní maškarní ples – se vydařil, účast cca 130 lidí + personál. 

Bohatá tombola – díky otci, občerstvení bylo zajištěno. Zájem lidí z řad farníků 

mohl být vyšší. PRF navrhuje pro příští rok zvýšit vstupné. 

4. Co nás čeká dál? – pastorační plán + domluva organizace 

neděle 12. 2. 8.30 

Představení dětí – příprava na 1. sv. přijímání – děti 

půjdou v průvodu, představení bude na začátku 

mše sv. 

Kostel Dolní Čermná 

neděle 19. 2. 16.00–19.00 

Adorace před postní dobou 

Listy v kostele v DČ s časy – lidé se budou 

zapisovat. Zároveň je možné se zapisovat 

do rezervačního systému 

Kostel Dolní Čermná 

úterý 21. 2 14.00–18.00 

Adorace před postní dobou 

Listy v kostele s časy v DČ – lidé se budou 

zapisovat. Zároveň je možné se zapisovat 

do rezervačního systému  

Kostel Dolní Čermná 
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5. Další plánované akce + vrácení se k zápisu z minula: 

a) Setkání v Dolní Čermné na faře jako PODĚKOVÁNÍ      !!!, s některými, kteří 

slouží ve farnosti – termíny: 

- pondělí 13. 2. od 15.00 Verměřovice (úklid kostela, květiny, otvírání a zavírání 

kostela) + Petrovice (úklid kostela a květiny) a květiny Dolní Čermná  

- pondělí 13. 2. od 18.00 úklid kostela Dolní Čermná  

- pondělí 20. 2. od 18.00 kostelníci, varhaníci, vyučující náboženství, akolyté, 

vedoucí schol a chrámového sboru  

- úterý 21. 2. od 18.00 (ti co uklízejí faru a jinak pomáhají ve farnosti, na faře, 

fotografové apod.)  

středa 22. 2. 18.00 Popeleční středa Kostel Dolní Čermná 

postní 

období  

postní 

období  
  Postní almužna 

Kasičky doma 

a v kostele 

5. neděle 

postní 
5. 3. 16.00 Ekumenická bohoslužba 

Kostel a fara ČCE 

Horní Čermná 

pátek 

a sobota 
10. – 11. 3.   

Postní duchovní obnova  

• P. ICLic. Mgr. Pavel ANDRŠ z Hejnic 

• mše sv., svátost smíření, přednášky, adorace 

Doprovodný program pro děti zajistí Anna M.. 

Objednávka oběda – lidé se přihlásí v kostele 

na archy – zajišťuje Marta M. 

Příprava Orlovny – poprosíme lidi o pomoc 

Kostel a Orlovna  

Dolní Čermná 

  27. – 31.3.   

Sv. smíření před Velikonocemi  

– jako před prvním pátkem 

Po 27.3. 16:00–18:00 Karel Dvořák z Letohradu 

bez rezervace 

o. Jan: jako před prvním pátkem –  s rezervací  

st 29. 3. Petrovice, čt 30. 3. Verměřovice,  

pá 31. 3. Dolní Čermná  

Naše kostely  

Květná 

neděle 
2. 4. 16.30–9.30 Sv. smíření před Velikonocemi, 3 zpovědníci   Kostel Dolní Čermná 

 
ve Svatém 

týdnu 
odpoledne 

Sv. smíření před Velikonocemi 

 – Mons. Jan Paseka, generální vikář 
Fara Dolní Čermná 

   Velikonoce ve farnosti  

čtvrtek 6. 4. 18.00 Zelený čtvrtek Kostel Dolní Čermná 

pátek 7. 4. 15.00 Velký pátek – křížová cesta  
Mariánská Hora 

venku 

pátek 7. 4. 18.00 Velký pátek Kostel Dolní Čermná 

sobota 8. 4. 19.00 

Velikonoční vigilie  

a poté společné posezení v Orlovně 

Napéct a přivézt pohoštění za Petrovice Šárka B., 

za Verměřovice Honza M. 

Kostel Dolní Čermná 

Orlovna Dolní 

Čermná 

sobota  15. 4.  14.00 Generální úklid farního kostela v Dolní Čermné Kostel 

neděle 23. 4. 8.00 a 10.00 Poutní slavnost v Dolní Čermné Kostel Dolní Čermná 
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b) Postní almužna  

• Rodina v Dolní Čermné – ERF navrhla předat největší příspěvek místní rodině 

s postiženými dětmi, PRF souhlasí – rodinu osloví otec Jan s Martou M. – 

PRF souhlasí. 

• Adopce na dálku – podpora pro Cynthii loňským rokem skončila. Otec Jan 

informoval, že nově vybral chlapce, kterého bude farnost podporovat na studiích. 

Chlapec se chce stát knězem. Výše příspěvku 6.500 Kč bude zachována. 

• Domov Anenská Studánka – otec informoval PRF, že případný příspěvek 

s vedením projednal. Budou velmi vděčni. Byli by rádi, kdyby mohli mít na 

zahradě nějaká zvířata. Nabízí možnost, kdyby si chtěl někdo pořídit zvířátko 

a nemá prostory, může ho mít u nich na zahradě a klienti se o něj budou starat. 

Otec sdělil, že danou věc projednal s Málkovými a ti přislíbili pomoc v řešení se 

Zemědělskou školou v Třešňovci.   

Vedení Domova se snaží navázat spolupráci a kontakt s farností. Nabízí prostor 

zahrady pro konání farních akcí. Úkol pro PRF – návrh, pomoc s nějakou akcí 

v jejich areálu. 

c) Farní knihovna téměř nulový zájem, v letním období knihovna nebude otevřena. 

Otec Jan navrhuje snížit počet knih. 

d) Rytíři Krále – otec Jan informoval, že Okrouhličtí budou s rytíři pokračovat. 

Termíny jsou uvedeny v ohláškách. Nutno děti přihlásit mailem či osobně. 

e) Postní duchovní obnova 

- Příprava Orlovny – prosíme o pomoc s přípravou sálu a následným úklidem. 

- Doprovodný program pro děti zajistí Anna M. (informaci předá E. Motlová) 

- Objednávka oběda – lidé se přihlásí v kostele na archy – zajišťuje Marta M. 

f) Rorátní mše svatá v Adventu – Otec Jan se ptá na zájem rorátních mší 

v Adventu a jaký den a jaký čas? PRF navrhla termín konání rorátní mše čt cca 

6:30 1x nebo 2x během adventní doby – bližší domluva na podzimní radě. 

g) Čermenské roráty – nejsou v kancionálu, snaha udělat zpěvník pro lidi – zajištuje 

Pavel Vašíček, Magda Motlová a chrámový sbor by nacvičil a vedl při mši svaté.  

h) Adventní večer – o. Jan navrhuje připravit „Adventní večer“ – asi na 1. neděli 

adventní večer, v 18 h, v kostele přezpívání adventních písní se zamyšlením. 

i) Mše svaté Květná neděle, Zmrtvýchvstání Páně a dál Petrovice a Verměřovice  

• So před Květnou nedělí s žehnáním ratolestí a průvodem – Verměřovice 19.00 

• Ne Květná neděle s žehnáním ratolestí a průvodem 8:30 DČ, 10:30 Petrovice 

• Zelený čtvrtek a Velký pátek zajišťuje zpěvy chrámový sbor časy v 18.00 

• Bílá sobota vigilie (zpěv mládež) 19:00 DČ  

• Neděle Zmrtvýchvstání 8:30 Verměřovice a 10:30 DČ (zpěv chrámový sbor) 

• Velikonoční pondělí 7:30 DČ, 9:00 Petrovice 

• Sobota 6. 5. 18 hod.!!! Verměřovice kvůli plesu o hodinu dříve (P. Pavel Pokorný) 

– tento víkend není o. Jan přítomen, nebude mše v Petrovicích 

• Neděle 7. 5. – 11.00 hod. Dolní Čermná (P. Karel Dvořák)  

• Neděle 7. 5. – 16.00 hod. Mariánská Hora (P. Pavel Mistr) 

• Ne 14.5. Petrovice pouť 

• So 27. 5. svatodušní vigilie 21 hod DČ (nebude mše ve filiálce) 
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j) První biblická hodina – akce pro farníky, čas nad Písmem svatým, větší 

znalost… Požadavek vznikl z farní synody. Na první schůzce se domluví 

o. Jan s účastníky na programu a jak bude velký zájem. Návrh programu: 

čtení Bible – rozebíraní a rozjímání. Ve st 22. března od 18 hod na faře. 

k) Setkání se seniory s o. Janem se uskuteční na faře v pondělí 13. března 2023 

ve 14.00 hod. 

l) Společný Silvestr pro farnost – otec Jan navrhl uspořádat společný farní 

Silvestr dle zájmu. PRF navrhla dát po Velikonocích archy pro případné zapsání, 

aby se zjistil zájem o tuto akci. Dle počtu přihlášených PRF ve spolupráci 

s ERF rozhodne, zda se akce uskuteční, případně kde (fara, Orlovna). 

m) PRF zjišťuje zájem farníků o uskutečnění farního tábora pro děti – v případě 

zájmu o tuto akci se obracejte na kohokoliv z PRF, ale nejlépe na Aničku 

Motlovou, která by tábor dělala. Nabízí termín pondělí 31. 7. – pátek 4. 8.  

Přespávání doma a asi ze čtvrtka na pátek by se přespávalo na faře. 

6. Z diecézního centra pro rodinu: 

a) Jednodenní duchovní obnova 

Centrum pro rodinu srdečně zve manželské páry na jednodenní duchovní obnovu 

pořádanou v rámci Národního týdne manželství, která se uskuteční on-line 

formou v sobotu dne 25. února 2023 od 9:00 do 15:00 hod. Duchovní obnovu 

na téma „Naslouchání v komunikaci – cesta k porozumění“ povede R. D. Jan 

Linhart. 

b) Prázdninový program ve farnostech 

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého nabízí farnostem naší 

diecéze „Prázdninový program pro dospívající dívky (věk 13–17 let)“ formou 

příměstského tábora k realizaci přímo u Vás ve farnosti. Téma: „Jsem jedinečná 

a vzácná!“ V průběhu 3 dnů lektorka probírá s dívkami otázky: Kdo jsem, jak 

se přijímám, vážím si sama sebe? Jaké změny přicházejí v období dospívání? 

Otázky povolání, zamilovanosti, lásky, sexu a budoucích vztahů. Programem 

provází lektorka Ing. Markéta Juzová. 

o. Jan zjistí volné termíny a min. počet účastnic pro konání akce – poté je nutné 

zjistit zájem, případně poptat okolní farnosti 

7. Téma, které minule zaznělo: Čím to, že mladí přestávají chodit do kostela – 

krátká diskuze na toto téma                                      

8. Další podněty a návrhy členů PRF …bez podnětů 

9. Příští setkání PRF se uskuteční ve středu 12. dubna – středa velikonoční – 

od 18.00 na faře v Dolní Čermné (v úterý zkouší chrámový sbor na pouť v DČ) 

10. Modlitba a požehnání       + + + 

 

 

Zapsaly:  Ing. Šárka Benešová a Ing. Marta Marešová 

Schválili:  P. Mgr. Jan Lukeš a členové PRF     


