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Z á p i s 
ze 6. jednání Pastorační rady farnosti (PRF) Dolní Čermná 

konaného ve čtvrtek dne 18. března 2021 od 18 hodin  
ONLINE 

 
 

Účastnili se: P. Mgr. Jan Lukeš – předseda PRF 

členové – Ing. Jitka Macháčková, Ing. Marta Marešová, Jan Moravec, Tomáš 

Mařík, Eliška Motlová, Marie Pecháčková, Mgr. Pavlína Stříbrná, 
JUDr. Hana Vágnerová, Ing. Jitka Židková 

Omluven:  Ing. Jiří Svoboda 

 

1. Zahájení jednání 

Všechny účastníky videokonference přivítal otec Jan Lukeš a po společné modlitbě 

zahájil jednání. 

2.  Informace o ukončení členství v PRF 

Otec Jan informoval, že po domluvě ukončili svoje členství v PRF pan Antonín 
Pecháček ke dni 23. ledna 2021 a pan Lukáš Nastoupil ke dni 25. ledna 2021. Oba 
tito členové byli v únoru 2020 do Pastorační rady farnosti jmenováni P. Ľuborem 

Schlossárem. Otec Jan nepovažuje za nutné PRF doplnit s tím, že pro její fungování 
je stávající počet 10 členů dostačující.      

3.  Informace o výuce náboženství 

Otec Jan informoval, že výuka náboženství probíhá ve všech třídách a skupinách 
online a vyslovil poděkování všem katechetům. 

4.  Informace o natáčení České televize na Mariánské hoře 

Dále otec Jan sdělil informaci, že na Mariánské hoře natáčela Česká televize 
pro pořad Toulavá kamera. Reportáž by snad měla být odvysílána do Velikonoc.  

5. Informace o představení dětí farnosti, které přistoupí k prvnímu 
sv. přijímání 

Představení dětí z farnosti, které letos poprvé přistoupí ke svátosti smíření a prvnímu 
sv. přijímání, proběhlo virtuálně. Video je ke shlédnutí na webových stránkách 
farnosti. Otec Jan poděkoval Jiřímu Svobodovi za sestříhání videa a paní Anně 

Motlové za přípravu svíček, které děti nosí při mších sv. k oltáři, a za zhotovení 
nástěnek (tabla), které jsou umístěny na faře v Dolní Čermné a v kostelech v Dolní 
Čermné, Petrovicích a Verměřovicích. 
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6. Farní zahrada   

Otec Jan informoval ohledně zahrady u fary: pokud by měl někdo zájem, mohl by 
část zahrady užívat jako zahrádku.  

Na základě podané žádosti bylo městysem povoleno pokácení některých stromů 
na farní zahradě (akce kácení proběhla ve středu 17. 3.); v rozhodnutí byla uložena 
náhradní výsadba. PRF je pro to, aby se tato náhradní výsadba uskutečnila 

ve farním lese.  

7.  Pastorační plán farnosti 

Otec Jan předkládá návrhy na doplnění a upřesnění Pastoračního plánu farnosti 
na rok 2021:  

➢ Poslední týden v červnu (tj. 26. a 27. června) po všech nedělních mších proběhne 

žehnání dopravních prostředků a prázdninových cest. Prostory před kostely jsou 
vyhovující.    

➢ Byly projednány další 2 návrhy na farní výlet, který se bude konat v sobotu 18. září.  

1. varianta - Kutná Hora a Sedlec (chrám sv. Barbory, kaple Božího Těla, kostel 
sv. Jakuba, chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kostnice, 

zámek Kačina s parkem) 

2. varianta - poutní místo ve Frýdku-Místku, kde se nachází Bazilika Navštívení 
Panny Marie, v okolí se dá navštívit Příbor (venkovní křížová cesta kolem 

kostela Narození Panny Marie), Nový Jičín, Štramberk 

Větší část členů PRF se vyslovila pro variantu č. 2. Pojedeme tedy na Severní 

Moravu. Podrobnější plán výletu zajistí Jitka Židková. 

➢ Jan Moravec a Marta Marešová navrhují doplnit po Pastoračního plánu farnosti 
pěší pouť do Králík v sobotu 24. července 

8. Farní kronika a fotokronika 

Otec Jan uvedl, že pan Vladimír Jansa mu předal archivní dokumenty ke kronice 

farnosti za rok 2020, ale farní kroniku psát nechce.  

Otec Jan se tedy obrátil na členy PRF, zda by někdo byl ochoten psát farní kroniku 
či o někom takovém nevěděl. Navrhuje také vydávání roční fotokroniky. Myslí si, 

že by několik farníků o tuto památku mělo zájem (cca 20 ks? Či více?). 

Po diskusi členů PRF bylo nakonec uzavřeno s tím, že ještě prověříme, jakým 
způsobem byla farní kronika vedena.  

Informace o dění ve farnosti jsou zatím dostatečně podchyceny fotografiemi z akcí, 
vydáváním týdenních zpráv z farnosti a také ve farním časopisu Poutník.   

9.  Nástěnky v kostele 

V síňce bočního vchodu do kostela je stará nástěnka s neměněnými informacemi. 
Mohla by se vyměnit za novou, podobnou jako jsou nástěnky vzadu a umístit na ni 

fotografie ze života farnosti.  

Nakonec přijat návrh, aby byly některé informace zezadu přemístěny na nástěnku 

u bočního vchodu a fotografie umístěny dozadu, kde má možnost je vidět více lidí 
vzhledem k tomu, že zadní vchod je přes celý den otevřený. Zajistí Hana Vágnerová.      

10.  Kontakty na webu farnosti   

Otec Jan navrhuje rozšířit kontakty na farníky, jejichž jména jsou uvedena 
na webu farnosti v sekci „ze života farnosti“ → „farníci slouží farnosti“. U každého 
by mohl být uveden jejich kontakt telefonický, případně e-mail. Úkolu se ujala 
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Marie Pecháčková – osloví všechny a v případě souhlasu sdělí příslušný kontakt 
k doplnění webmasterovi panu Krátkému. Ten pak umístí do sekce kontakty dole 
odkaz více kontaktů. 

11.  Služba akolytů 

Otec Jan na základě oslovení farníků a jednání předkládá Pastorační radě farnosti 
tyto adepty akolytské služby – Václav Macan ml., Karel Macháček, Vít Macháček, 

Tomáš Mařík, Pavel Okrouhlický, Josef Vondra ml.  

Služba akolytů bude spočívat v donášení sv. přijímání nemocným a starým a 

v pomoci podávání sv. přijímání při mši svaté.  

PRF navrhuje, aby jejich jména byla uvedena v ohláškách s tím, že otci Janovi 
mohou být v průběhu 14 dnů sděleny případné výhrady vůči nim. Poté bude 

podána žádost na biskupství, aby jim biskup či generální vikář vydal pověření 
k výkonu této služby. Následně by ve farnosti proběhlo jejich pověření.  

12. Hodnocení postní duchovní obnovy 

Postní duchovní obnova konaná ve dnech 12. a 13. března, kterou vedl P. Vít Horák 
z Ústí nad Orlicí, byla hodnocena velice kladně. Farníci také ocenili kvalitní online 

přenos i možnost vrátit se k němu ze záznamu.  

13.  Adventní duchovní obnova, případně postní duchovní obnova 2022 

Otec Jan informoval, že by bylo dobré už nyní oslovit kněze na adventní případně 

už i postní duchovní obnovu na příští rok. Na Advent už oslovil P. ThDr. Jana 
Balíka, generálního vikáře z Prahy, ale ten se omluvil, že Advent je v Praze vždy 

nabitý. Otec Jan oslovil tedy P. Mgr. Jana Linharta ze Skutče (ten by mohl jen 
na jeden den – v sobotu 4. 12. a navrhuje trochu pozměnit program. (Začít  
přednáškami – v mezidobí tichá adorace + možnost zpovědi, ukončení adorace 

požehnáním a na závěr kolem poledne nebo před polednem – mše sv. – jako 
vrcholná část programu.)  

Pastorační rada souhlasí s přednášejícím, s termínem i se změnou programu. 

Na postní duchovní obnovu navrhuje Jan Moravec oslovit P. Doc. Ing. Mgr. Aleše 
Opatrného, Th.D., který se zabývá také tématy manželství.          

14. Květná neděle, zpovídání  

S ohledem na hygienická opatření není vhodné zpovídání ve zpovědnicích; je 
doporučeno zpovídání ve větším prostoru (místnosti). Na Květnou neděli budou 

zpovídat tři kněží a bude se konat v sakristii farního kostela, v klubovně Orlovny 
a na faře. 

Mše svatá na Květnou neděli v 9 hod. bude přenášena online. 

15.  Modlitba Křížové cesty na Velký pátek na Mariánské hoře 

Společná modlitba Křížové cesty na Velký pátek, která bývala v 15 hod. 

na Mariánské hoře, se letos nebude konat kvůli přísným vládním opatřením. 
Farníci si mohou řešit návštěvu Mariánské hory individuálně (vycházkou), pokud 

to dovolí vládní opatření.  

16.  Konání menšího počtu nedělních mší svatých, online přenosy 

Otec Jan informuje PRF jak navrhuje dál pokračovat ve sloužení nedělních mších. 

Když začal sloužit o Vánocích šest nedělních mší, nepředpokládalo se, že stav 
omezení s 10% obsazeností kostela bude trvat tak dlouho. PRF souhlasí, že od 
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víkendu 10. a 11. dubna tedy budou tři nedělní mše sv. ve farním kostele: v sobotu 
v 18 hod., v letním režimu v 19 h a v neděli v 7.30 a další mše sv. v neděli v 9 hod. 
bude přenášena online. Po jejím skončení bude po dobu cca 1 hodiny (10–11 hod.) 

příležitost ke sv. přijímání. Ke svatému přijímání bude možnost přistoupit také dle 
možností ve Verměřovicích a v Petrovicích po této mši svaté. 

Účast na mších je možná pouze přes rezervační systém a lze se přihlásit 1x za 14 

dní. Ke sv. přijímání může přijít (přijet) kdokoliv. 

Už se nebude odlišovat mše přesunutá z Petrovic/Verměřovic. Tyto tři mše svaté 

budou pro všechny.  

17.  Velikonoce v naší farnosti v letošním roce 

Otec Jan se dále obrací na PRF s otázkou, jak slavit letos Velikonoce v naší farnosti. 

K průběhu mší a obřadů jsou příslušné instrukce z biskupství, je nutno 
respektovat určitá omezení. Bylo dohodnuto, že mše sv. a obřady se budou konat 

jen jednou ve farním kostele v Dolní Čermné a budou přenášeny online od Zeleného 
čtvrtku do neděle Zmrtvýchvstání Páně.  

Byly projednány časy začátků mší a obřadů:  

Zelený čtvrtek od 17 hod. mše sv. v Dolní Čermné 

Velký pátek od 17 hod. Velkopáteční obřady v Dolní Čermné  

Bílá sobota od 18 hod. Velikonoční vigilie v Dolní Čermné  

Neděle Zmrtvýchvstání Páně od 9 hod. mše sv. v Dolní Čermné 

Pondělí velikonoční od 9 hod. mše sv. v Dolní Čermné, již nebude online přenos.  

Po mši svaté (obřadu) bude otec Jan po dobu cca 1 hodiny podávat v Dolní Čermné 
svaté přijímání; půl hodiny po skončení obřadu bude svaté přijímání podáváno také 
ve Verměřovicích a Petrovicích.    

Na Velký pátek a Bílou sobotu se bude ve farním kostele v Dolní Čermné konat 
celodenní adorace – je nutné, aby se na archy zapisovala služba (vždy 2 lidé).  

Byla projednána možnost účasti věřících na mších a obřadech. Bude nutná 
rezervace a každý se bude moci zapsat pouze na jeden z uvedených dní. Je nutné 
počítat s tím, že se na někoho třeba ani jednou nedostane, ale je i dost jiných 

příležitostí k návštěvě našeho kostela o Velikonocích.   

18.  Liturgický prostor 

Otec Jan seznámil členy PRF s možnostmi uspořádání liturgického prostoru – 

tradičním prostorem daným „historicky“, možnostmi současnými, nezbytným 
vybavením presbytáře. Důležité je zejména umístění oltáře, aby se na něm mohlo 

slavit tváří k lidu a aby byl skutečně centrem, k němuž se přirozeně obrací 
pozornost celého shromáždění věřících. Aby se pozornost věřících neodváděla 
od nového oltáře, nemá být starý oltář ozdoben zvláštním způsobem. Byly 

vysvětleny souvislosti – rozmístění svícnů, větší počet svícnů na hlavním oltáři, 
omezení počtu svícnů u svatostánku a na bočních oltářích, řešení výzdoby, … 

19.  Zhotovení nových oltářů do kostelů na Mariánskou horu a do Petrovic   

Otec Jan informoval, že probíhá výroba nového oltáře a ambonu do Petrovic a 
na Mariánskou Horu. Bude nutné zajištění pláten, svícnů, křížů na nové oltáře, 

požádal členy PRF o pomoc. 

Do Petrovic – zajistí Pavlína Stříbrná (domluví se příp. s dalšími místními farníky). 
Zde by se také zajistil nový koberec. 
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Na Mariánskou Horu bude nutné zajistit – koberec pod oltář a ambon (Jan 
Moravec), plátna (Marta Marešová). V případě křížů a svícnů – bylo navrženo, zda 
by se nedalo využít něco ze stávajícího (nevyužívaného) inventáře.   

20.  Postní almužna 

Kasičky s postní almužnou bude možné přinášet do kostela do 18. 4., tedy do          
3. neděle velikonoční.  

21.  Umístění odkazu na YouTube kanál farnosti 

Odkaz na YouTube kanál farnosti bylo navrženo umístit na web farnosti do sekce 

„pro farníky“.  

22.  Zahalování křížů od 5. neděle postní 

Od 5. neděle postní do konce Velkopátečních obřadů by zůstaly zahaleny kostelní 

kříže jak zde bývalo zvykem.    

23.  Informace k vydávání Poutníka 

Otec Jan informoval ohledně vydávání Poutníka: farní časopis nyní vychází v počtu 
150 výtisků. Pokud by mělo být výtisků méně, byla by vyšší cena za 1 ks. Při 
nákladu 140 ks je cena 1 výtisku 21,39 Kč, při 130 ks je cena 22,73 Kč za ks. 

24.  Noc kostelů 

Tato akce u nás nebývala, zatím nevíme, zda se vůbec bude letos moci konat. Mohli 
bychom se do této akce zapojit příští rok. 

25.  Podněty členů PRF 

Otec Jan reagoval na dotazy Jana Moravce:  

• ohledně svícení pouličního světla u schodů kostela – již byl označen 
příslušný jistič, aby nedocházelo ke zbytečnému svícení světla.  

• Příprava na biřmování by měla probíhat od příštího školního roku.  

 

 
Další jednání PRF se uskuteční ve čtvrtek 20. května 2021 od 18 hodin na faře 

v Dolní Čermné, příp. online. 

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

zakončeno společnou modlitbou. 
 

 

Zapsala:  Hana Vágnerová, sekretářka PRF 
 
Schválil:  P. Jan Lukeš, předseda PRF  

 
 


