
Zápis jednání pastorační rady 10.3.2022 

 
1. Poděkování  

- Paní H. Majvaldové za ušití nových ubrusů na faru. 

- Hele Jurenkové a jejím pomocnicím za přípravu pohoštění pro ty, kdo pečují o naše kostely. 
Všem, kteří se setkání účastnili a podíleli se na příjemné atmosféře: díky za váš podíl na tom, 
že je v našich kostelích pěkně. 

- Máše Novotné, Marušce Mikyskové a mladým, kteří pomohli zorganizovat výlety 

s náboženstvím. 
- Panu faráři za den strávený s mládeží den v Litomyšli. 
- Luďkovi Majvaldovi a Petru Moravcovi za osvětlení kunčického kostela na Popeleční středu 

v ukrajinských barvách. 

- Všem přispěvovatelům na Adopci na dálku: dle Charity se ve farnosti vybralo 71.575,- Kč. 

- Všem dárcům, kteří podpořili při nedělní sbírce Charitu a mohli jsme tak poslat na její účet 
63.576,- Kč na pomoc Ukrajině. Jurenkovým za práci s počítáním sbírky. 

  

2. Ukrajina  

- Obecné informace – postup pomoci v naší farnosti (pokladničky, sbírka – viz výše, nabídky 

ubytování); 

- Informace z Charity – M. Malá:  

 odhad 40 aktuálně v Letohradě ubytovaných osob (přes Charitu) – preference 

samostatných bytů – nabídka ještě je;  

 pomoc od ČCE: Momentálně nabízena kapacita 34 osob (z části již vytíženo); 
 skvělá spolupráce s Městem Letohrad (přísp. 200 tis na Letohradsko); na ZŠ Komenského 

již 10 dětí – Charita vybaví pomůckami; 
 Sbírka Konzum – již 60 tis vybráno (bude dělit mezi Charitu a ČČK) – základní minimální 

„kredit“ uprchlíkům pro začátek; 
 V Centru pod střechou vymezen čas pro Ukrajinské maminky - středy 

 Jakub Hlaváček – humanitární pomoc – chystá se přivézt rodiny, pro které bude zde 
možné ubytování; 

- so 26.3. benefiční koncert - náměstí 
- Podnět pro ekonomickou radu: zvážit případnou možnost pravidelné odesílané podpory 

z prostředků farnosti 
 

 

3. Akce z pastoračního plánu a další 
Březen: 

- 17. 3. 19:00 - setkání moderátorů synodních skupinek; též je zájem o setkání všech členů 
synodních skupinek – na schůzce moderátorů stanovíme formu a termín setkání; 

- 24. 3. - 2. setkání rodičů dětí, které letos půjdou poprvé ke Stolu Páně, fara; 

- 26., 27. 3./2.,3.4. 2022 Pohled pro misie; 

- Návštěvy nemocných před Velikonocemi – p. farář; 
- Vstupy do škol na téma Velikonoce – Jana Skalická, Maruška Mikysková 

- Křížové cesty: Kunčice, Orlice, Letohrad – začne se 2. neděli postní na Kunčicích 



Duben: 

- 1.4. Postní duchovní obnova (Vojtěch Kodet) – Orlovna večer 

- 7.4. 18:00 Pastorační rada 

- Velikonoce 

 10.4. Květná neděle: žehnání ratolestí, pašije – rozdělit čtení podle rolí; 15 hod kostel sv. 

Václava - bohoslužba smíření; 
 Zelený čtvrtek 14. 4. bohoslužba 18 hod., umývání nohou, adorace 

 Velký pátek 15. 4., 15:30? - bohoslužba, adorace, pašije – mládežníci; 
 Bílá sobota 16. 4.– adorace 

 17. 4. Vzkříšení – Slavnostní bohoslužby 5:00 Orlice, Letohrad, 10:00 

                              společná snídaně v Orlovně 

 Cesta vzkříšeného 

 

Další náměty:  
- Modlitby růžence za Ukrajinu – Kunčice v 18 hod.: po, út, čt, ne; Letohrad so 17:30  
- Poptávka po obnovení Slova pro děti (Orlice), požádáme Marušku Mikyskovou 

- Obnovení agapé po mši sv., domluva občerstvení na velikonoce (J. Čanda) 
 

23.4. Brány památek dokořán (J. Čanda) – jde o akci Města Letohrad, za farnost se navrhuje: 
- Kostel sv. Václava v Letohradě: otevřený kostel, informační panel o historii - mohl by být k 

dispozici návštěvníkům během celého roku; přístupná zvonice; 
- Kostel Na Orlici: konečně vernisáž obrazů Křížové cesty, otevření zvonice. Na vernisáži by 

mohli vystoupit buď restaurátoři, případně paní Zápalková, která byla kurátorkou výstavy; 

informační panel o křížové cestě. 
- Kaple na Kopečku: zpřístupnění na omezenou dobu... 

 

 

Zapsal M. Hoffmann 

 

 

 

 

 


