
Zápis z jednání pastorační rady 10. 12. 2020 

1. Účast: oml. M. Drmotová, ostatní přítomni 

2. Zhodnocení akcí listopad – Červená středa, ekumenická bohoslužba, duchovní obnova, Mikuláš, 

setkání biřmovanců,  

3. Poděkování: 

- L. Majvaldovi a P. Moravcovi za nasvícení kunčického kostela na Červenou středu; 

- A. Pomikálkovi, M. Honzátkovi a všem kdo se podíleli na přípravě a natáčení ekumenické 

bohoslužby k 1. adventní neděli – záznam dostupný přes stránky farnosti; 

- panu faráři Kolovratníkovi, že nás v Letohradě navštívil; 

- V. Markovi za zprostředkování live streamu z adventní duchovní obnovy s p. Kolovratníkem 

a za jeho spolupráci při zveřejňování domácích bohoslužeb, odkaz na záznam bude zaslán 

farníkům mailem; 

- andělkám, že pomohly Mikulášovi s rozdáváním nadílky, Jurenkovým za mikulášské 

kostelničení, Hoffmannovým za pomoc při výpadku mikulášského oblečení, J. Skalické 

a spol. za přípravu balíčků; 

- M. Suchomelovi za přípravu nedělního programu pro biřmovance – Jákobův zápas s Bohem 

(6.12.); 

- I. Markové za vytváření Okénka v době nemoci pana faráře V. Vacka; 

- Š. Čandovi za instalaci topení na Orlici; 

- Společenství mládeže za napsání odpovědí na dopisy indickým dětem v rámci Adopce na 

dálku. 

 

4. Přehled kapacit kostelů:  

Povolený počet vychází z Matice opatření pro kulturu a bohoslužby (odvíjí se od míst k sezení); 

Stupeň 
rizika  kapacita Orlice Letohrad  Kunčice Lukavice Mistrovice 

5 
10% 26 13 10 13 13 

4 
20% 52 26 20 26 26 

3 
30% 78 40 30 40 40 

2 
60% 156 80 60 80 80 

1 
100% 260 132 100 132 132 

 

5. Systém bohoslužeb na Vánoce 

- Bude záviset na stupni rizika; 

- Snaha o možnost pro každého farníka navštívit alespoň jednu bohoslužbu; 

- Na mše je nutné se rezervovat telefonicky u p. faráře na tel. 737 747 204 – možnost 

rezervace od ne 20. 12. od 18 hod.  

- Rozpis viz příloha „Plán bohoslužeb na Vánoce 2020“ 



6. Farní vánoční poselství  –  natočí pan farář Roušar – přístupné z webu farnosti – využijeme 

nabídku technické pomoci A. Pomikálka  

 

7. Štěpánský podvečer betlémů – otevřené kostely 15 – 18 hod. 

- Možnost prohlédnout betlémy  

- Hudební doprovod dle aktuálně platných podmínek 

 

8. Tříkrálová sbírka 

- pravděpodobně nebude možné koledování skupinek 

- materiály budou distribuovány do všech schránek, lidé dostanou informace, jak 

možno přispět  

- ….. může se lišit obec od obce 

 

9. Další termíny jednání PR: 7. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 10. 6. – od 18 hod. 

 

 

Zapsal M. Hoffmann 


