
 Zápis PR 7.10. 
 
Poděkování 

- H. Jurenkové, P. Tomkové a ostatním pekařkám za přípravu občerstvení a organizaci 
setkání těch, kdo uklízejí na faře; 

- Petru Hoffmannovi za brigádu v Červené a za realizaci koncertu k 28. říjnu, za opravu 
chodníku před farou; 

- E. Novotnému za úpravu vstupu na faře; 
- M. Vychytilové za organizaci aktivit PMD v měsíci říjnu; 
- B. Skalické za hudební doprovod při bohoslužbách 1. a 2. 11. 

 
Aktuálně 

- Epidemická situace 

• Plán organizace bohoslužeb – více 2. 12. dle vývoje omezení 

• děti a modlitba Páně – zatím ne 

• slovo pro děti v sakristii – zatím ne 

• přijímání jen pod jednou způsobou – vzhledem k hyg. omezením 
- Kostelnická služba Letohrad - dva ochotní se přihlásili – s panem farářem se projedná 

systém (klíče, služby) 
 
 
Synoda o synodalitě 

- J. Andrášová vysvětlila základní pojmy, představila 10 okruhů, jaká jsou očekávání od 
práce ve farnosti: 

• pracovní skupinky (modlitba, Písmo, sdílení) – nejde o řešení problémů, ale 
sdílení, naslouchání a společné hledání toho, co je podstatné; 3 setkání; 

• moderátoři skupinek: někteří členové PR, další osoby budou osloveny 
- zahájení ve farnosti: slavnostní bohoslužba Krista Krále 21. 11. v 9:30 na Orlici – spec. 

přímluvy + obětní průvod – moderátoři; po mši rozdělení /přihlašování do skupinek 
 
Výhled akcí z pastoračního plánu  
 
Listopad 
16. 11. literárně - hudební pořad POVZBUZENÍ – z důvodu nemoci zrušeno 
19. 11. Petra Procházková: „Afghánistán dnes a co dál?“, evangelický kostel 19:00 
24. 11. Červená středa – osvětlení kunčického kostela (L. Majvald, P. Moravec)  
27./28. 11. První adventní neděle – žehnání adventních věnců 
 
Prosinec 
2. 12. pastorační rada 18:00 
Mikuláš v kostele na Orlici – hledá se; Balíčky zajistí Jana Skalická  
Vstupy do škol Advent a Vánoce – letos Jana Skalická (Letohrad) a Marie Mikysková 
(Mistrovice) 
Roráty – při mši v sobotu 11.12. 
Pohled pro misie  
4.12. Adventní duchovní obnova s p. Janem Pasekou 



- 8:00 bohoslužba 9:00 přednáška I., 10:15 přednáška II. 
Bohoslužba smíření – Letohrad:  19. 12.  V 15:00 -  a  Mistrovicích 12. 12. v 15:00 
Brigáda stavění Betléma na Orlici/ vánoční strom Orlice, ( úprava místa pro Eucharistii ).  
24. 12. „lucerničková“ 16:00 
25. 12. sv. Václav  
25. 12. kostel Orlice – Česká mše vánoční J. J. Ryby  
26. 12. Zpívání u Jeslí? (kvůli epidemiologické situaci zrušeno) 
31. 12. děkovná bohoslužba – 15:00 Kunčice 
 
 
 


