Zápis z jednání pastorační rady farnosti (PRF) konaného v Dolní Čermné na faře
v úterý 17. 5. 2022 od 18 hodin
Přítomni:

P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Marta Marešová (do 19 hod., pak omluvena), BcA. František Mareš,
Ludmila Faltusová, Jan Moravec st., Ing. Milada Marešová, Ing. Šárka Benešová, Anna Motlová

Omluveni:

Eliška Motlová

1.

Přivítání a společná modlitba

2.

MH pouť v září – samostatné setkání v úterý 7. 6. v 18 h na faře s Pecháčkovými a s p. Janem Hrdinou Anna
M. se omlouvá z důvodu nepřítomnosti v ČR

3.

ZMĚNA, neděle: dopoledne dvě mše svaté
…odsouhlaseno 8:00 Dolní Čermná, 10:00 filiálka, od července 2022

4.

Vrácení se k minulému zápisu:
a) Kříž v lavici v DČ – schváleno přesunutí na zeď při rekonstrukci lavic
b) Velikonoce - zhodnocení …poprosit rodiče o dodržování časů příchodu ministrantů na zkoušky a mše
sv., pašije zachovat zpívané, Vigilie – zachovat čas, vypínaní topení během delší mše sv. – řeší ERF,
Květná neděle Petrovice, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Verměřovice
c) Farní výlet – hlasování farníků po dobu dvou nedělí, zda mají zájem o výlet do iQLANDIA Liberec –
tabulku a předběžný rozpočet připraví o. Jenda
d) Mariánská Hora – podána zpráva o stavu nové zpovědní místnosti, PRF dále odsouhlasila ponechání
mše sv. 1x měsíčně, vždy 1. neděli v měsíci
e) Farní kavárna – zatím odloženo, vítán zájem farníků
f) Synoda – předán výstup ze synody
g) Společné schůzky varhaníků – řeší o. Jan individuálně s varhaníky
h) Křestní roušky – řešeno na ERF

5. Den Bible, pásmo poezie …podána zpráva o průběhu, příště se pokusit zvolit vhodnější termíny
6. Bohoslužba slova, májová …v týdnu 23.-27.5. středa a pátek
7. Nástěnky filiálky ...prověřit možnost umístění nástěnky v Petrovicích, Verměřovice zajištěno
8. Nástěnka vzadu v kostele - život farnosti ...fotky přemístit na druhou stranu, o. Jan osloví pí. Vágnerovou
o aktualizaci a přemístění na viditelnější místo
9. Svatodušní vigilie, sobota 4.6. …mše sv. v Dolní Čermné ve 21:00 s ohněm, svíčky – lucernárium, bohoslužba
slova: 4 čtení ze SZ, epištola, evangelium, přímluvy a bohoslužba oběti. Mše sv. ve filiálce tuto sobotu
nebude.
10. Slavnost Těla a Krve Páně 19.6. – eucharistický průvod na MH …zajistit dechovku + na střídačku s Magdou
Motlovou
11. Letos mimořádně mše svaté v den světců přímo v kostele, který je mu zasvěcený: pondělí 13. 6. sv.
Antonína Jakubovice 18.00 a čtvrtek 23. 6. sv. Jana Křtitele Verměřovice 19.00, …Schváleno
12. Knihovna …podána zpráva, návrh na otevření knihovny v konkrétní čas od září – zajistí Anna M.
13. Pastorační plán farnosti – co nás čeká:
21. 5. – sobota
23.-27. 5. – po – pá
29. 5. – neděle
4.6. – sobota
12. 6. – neděle
12. 6. – neděle

Od 15.00
21.00 mše sv.
10.00 – mše sv.
18.00 – mše sv.
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Pouť rodin – příprava dětí na 1. sv. přijímání
Pouť do Říma
Farní odpoledne
Svatodušní vigilie
Biřmování - nácvik ministrantů Ne 8.00
Poutní slavnost v Jakubovicích

Hora Matky Boží
Řím
farní dvůr DČ
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Jakubovice
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13.6. – pondělí
18. 6. – sobota

18:00 – mše sv.
9.00

19. 6. – neděle

10.00

19. 6. – neděle
23.6. – čtvrtek
25. 6. - sobota
25. - 26. 6. so a ne
26. 6. – neděle

16.00 mše sv.
19.00 mše sv.

28. 6. – úterý

po mších
10.00 mše sv.
16.00 mše sv. a
pak opékání

24. 7. – neděle

10.00 mše sv.

9. – 14. 8.
15. 8. – pondělí

19:00 mše sv.

3.– 4. 9. – so, ne
10. 9. - sobota
10. 9. – sobota

při každé mši sv.

11. 9. – neděle
17. 9. – sobota
25. 9. – neděle

19:00 mše sv.
7:30, 10:00 a
16:00
10:00 mše sv.

Sv. Antonín
První svátost smíření dětí + nácvik
První sv. přijímání dětí – doprovází dětská
schola
Slavnost Těla a Krve Páně – průvod
Sv. Jan Křtitel
Diecézní závěr Roku rodiny se setkáním dětí
Žehnání dopravních prostředků a letních cest
Poutní slavnost ve Verměřovicích

kostel Jakubovice
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Mariánská Hora
kostel Verměřovice
Hradec Králové
před kostely
kostel Verměřovice

Zakončení školního roku

fara Dolní Čermná

Mše svatá před kaplí v Hůře
(31. výročí posvěcení)
Celostátní setkání mládeže
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
(žehnání bylin a květin)
Společné udílení svátosti nemocných
Diecézní setkání katechetů
Poutní slavnost na Mariánské Hoře

Hůra, v případě deště
kostel Petrovice
Hradec Králové
kostel Dolní Čermná

Poutní slavnost na Mariánské Hoře

kostel/areál

Farní výlet
Posvícení v Petrovicích

viz zápis bod 4c)
Kostel Petrovice

kostely
Hradec Králové
kostel Mariánská Hora

14. Farní den: …Program; oslovit: jízda na koloběžce Petr Vávra, žonglování Tereza Hamplová – osloví
o. Jan, chemické pokusy Jitka Macháčková – osloví Milada M., dechovka – osloví Lída F., program pro děti –
zajistí Anna M.
Poprosit lidi o donesení sladkého/slaného pečiva ke kávě
Rozdělení služeb: prosíme farníky, aby se hlásili s pomocí lidem v tabulce níže, děkujeme
Minerálky, chleba, kečup, hořčice, kelímky, tácky
Klobásy + udírna
Příprava věcí z Orlovny
Převoz věcí z Orlovny
Domluva lavic s obcí + převoz lavic od obce
Příprava na zahradě
Zajištění kuchyně – káva, cukr, mytí nádobí
Odpadkové koše, likvidace odpadů
Úklid fara, zahrada
Odvoz lavic na obec
Odvoz do orlovny
Úklid věcí v Orlovně
Zajištění k pivu

Vlek
Vlek

Šárka B.
Jan M.
Lída F., Marta M.
Fanda M.
Marta M., Fanda M.
Šárka B., Fanda M.
Lída F., Milada M.
Šárka B.

Vlek
Vlek
Marta M.

dobrovolníci
dobrovolníci
dobrovolníci
dobrovolníci
dobrovolníci
dobrovolníci Ne 12:30
dobrovolníci
dobrovolníci
dobrovolníci
dobrovolníci Po ???
dobrovolníci Po ???
dobrovolníci
dobrovolníci

15. Příští setkání PRF – ohledně poutě na MH v úterý 7. června od 18:00, a setkání PRF: 16. srpna od 18:00
16. Modlitba a požehnání

+++

Zapsali: P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Šárka Benešová

Zápis PRF 17.05.2022

Schválil: P. Mgr. Jan Lukeš a členové PRF
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