
Zápis ze zasedání FR dne 21.2.2018 
 

Přítomní dle prezenční listiny, uložené na faře. Jednání vedl pan Vladislav Náhlík.  
 
 

1. Úvod 
přivítání přítomných, zejména dvou zástupkyň z řad mládeže 

 
2. Pastorace 

    Byl aktualizován a schválen pastorační plán na rok 2018 – prezentace      
    v Okénku a na webu farnosti 

  
2.1.Příprava na Velikonoce  
- 2.1.1. rodinné konference 
- 2.1.2. Duchovní obnova 3.března s Václavem Venturou, Orlovna Orlice 
- 2.1.3. Křížové cesty vedou dobrovolníci, čas a místo zveřejňovány 

v ohláškách 
                                                                                                J.Skalická 

- 2.1.4. Květná neděle zpěv při ranní mši v podání sboru Familia cantorum
                                                                                                 
           O.Doskočilová 
- 2.1.5. Květná neděle – bohoslužba smíření. Hledáme dobrovolníka, který 

by vypracoval  vyznání vin.         V.Vacek                                                  
    

- 2.1.6. „mytí nohou“ jako výraz vděčnosti za nezištnou pomoc, FR navrhla 
nominace a přijímá další návrhy     V.Vacek                                              
  

- 2.1.7. adorace na Zelený čtvrtek,Velký pátek a Bílou soboru – zájemci se 
zapíší na archy v kostelích 
                                                     J. Skalická 

- 2.1.8. Velkopáteční pašije      VPR 
- 2.1.9  snídaně po slavnosti Vzkříšení – letos mládež chce Velikonoce 

oslavit na Vesmíru. Proto nemohou pomoci s přípravou snídaně. Jsme jim 
vděčni za několikaletou pomoc, snídani připravíme s těmi, kteří se 
podílejí na Agapé.  

                                                                                                 J. Andrášová 
2.2. Cesta Vzkříšeného - uspořádáme pobožnost                J.Skalická 
2.3. Svatodušní svátky, vigilie                                               VPR 
2.4. Kurzy Alfa – na podzim proběhne v Hradci seminář, pro zájemce. (Cíl 
akce: věřící rodina nebo jednotlivec pozve domů lidi, kteří mají zájem mluvit 
o víře a dozvědět se o životě křesťanů.) Zjistit zájem, způsob propagace atd. 
           J. Skalická                                                                 



2.5. Slavnost míru – 8. května – akce v prostorách kunčického kostela a 
hřbitova bude příspěvkem k výročí obou světových válek. 

                 Šulc,Marková 
2.6. Víkend rodin – 25.-27.5 v Ráji                                      J.Skalická 
2.7. Obnova manželského slibu – 27.5.    VPR 
2.8. MHF a výstava krajek 2.-10.6. festival v režii pana Fr.Vaníčka, 
výstavu krajek zajišťuje paní Marie Králíková. Pro instalaci výstavy 
nabídneme závěsný systém                                    J.Skalická 
2.9. Zpívání na pohřbech – pan Pecháček je nemocný, snažíme se hudbu a 
zpěv zajišťovat z našich řad.     

                                                            J.Skalická 
2.10. Brány památek dokořán – do akce města nabídneme kostel sv. 
Václava v Letohradě se zvonicí, komentované prohlídky každou hodinu od 
10.30 do 16.30 h.       V.Vacek, M.Šulc  
2.11 Světový den modliteb – ekumenické setkání dospělých 1.3. na faře   

J. Skalická                                                                             
       
                                                                                                        

3. Výstupy z výjezdního zasedání 13.1. v Písečné  
 

3.1 Střednědobý akční plán 
Zhodnotili jsme aktivity, které ve farnosti probíhají nebo které jsme měli 
v plánu. Některé jsme pro malý zájem nebo obtížnost realizace opustili, 
některé nadále trvají, část nových úkolů byla přidána. Činnosti jsou 
publikovány v pastoračním nebo v Akčním plánu farnosti. V následujících 
setkáních FR budeme o jednotlivých věcech diskutovat. 
 
3.2 Společenství mládeže 
Mladí chtějí vytvořit společenství. Za tímto účelem se hlásí do 
animátorského kurzu. Nabízíme jakoukoliv pomoc, včetně prostoru pro 
setkávání.  
 
3.3 Náboženství mládeže 
Může začínat v lednu, kdy již neprobíhá taneční kurz. Na další diskusi je, zda 
náboženství mládeže se rovná společenství mládeže, a jestli tyto dvě aktivity 
budou životaschopné.  
 
3.4 Pomoc farníkům - návrh vytvořit skupinu lidí, kteří jsou ochotni 
navštěvovat staré a  nemocné nebo hlídat děti – výzva do Okénka.        
          J.Skalická 
  
3.5 Bohoslužby v týdnu - delší dobu  jsou méně navštěvovány 
 



3.6 Ekumenismus – snaha uspořádat ekumenickou bohoslužbu v čase naší 
bohoslužby na Orlici. Současná praxe se jeví z hlediska ekumenismu jako 
nevyhovující.                                 

                 VPR 
 
 

4. Ekonomika  
 

4.1.Výsledek hospodaření – Farní rada byla seznámena s výsledkem 
hospodaření za rok 2017 - podrobný přehled bude uveden v Okénku. 

4.2.Hřbitov na Orlici – smlouva o předání je na biskupství ke schválení. Po 
drobných úpravách ze strany biskupství bude podepsána. 

4.3.Směny pozemků – smlouvy jsou na biskupství. Biskupství uvažovalo o 
„výhodnější“ směně, ale ER odsouhlasila, že v zájmu dobré spolupráce 
s městem je potřeba smlouvy o směně uzavřít podle návrhu, který je na 
biskupství. 

4.4.Kostel Šedivec – ve vlastnictví obce. Je potřeba vypracovat smlouvu o 
užívání kostela. Zástupci ER se sejdou s panem starostou.     
V.Vacek J.Skalický 

4.5.Pozemky u garáží  - biskupství souhlasí s prodejem, zároveň určí cenu. 
Jedná se o pozemky, které nevyužíváme.  

4.6.Kostel na Kunčicích – proběhlo místní šetření ohledně stavu a případné 
úpravy zeleně. V současnosti se provádí kácení části porostu kolem 
hřbitovní zdi. Probíhá instalace osvětlení kostela. Vybudování záchodů 
v márnici se zatím pro velikost investice odkládá, budeme hledat jiné 
způsoby,  jak zajistit financování nebo levnější projekt. 

4.7.Betlém Orlice – v havarijním stavu. Farní rada dostala nabídku třífázové 
opravy podle potřeby jednotlivých komponentů. Oprava momentálně 
nemá podporu z důvodu vysoké ceny. Bylo tak rozhodnuto na základě 
informací a nabídky profesionálního betlemáře. Budeme hledat způsob, 
jak finance zajistit. 

4.8.Alej v Červené – nechali jsme vykácet suché a prosychající stromy. 
Došlo ke skácení i několika zdravých. Jako náhradu vysázíme 50 ks 
nových stromů, které nám určí město.  

 
 

5. Plánované stavební akce 
 
Dopracování opravy střechy letohradského kostela 
Kopeček – práce podle plánu 
Křížová cesta – oprava posledního obrazu  rámy 
Elektrické zvonění v Letohradě 



Většina oprav nejde z rozpočtu farnosti, ale díky panu faráři a paní Janě 
Kalouskové se daří získávat finanční prostředky z ministerstva kultury, 
Pardubického kraje a města Letohradu. Zároveň se využívají dotace ze 
státního rozpočtu. 

    
     

6. Ostatní 
 V některých minulých číslech farního časopisu nebyly listy se zápisem 
z farní rady. Stalo se tak omylem. 
 
 

7. Termíny zasedání 
 VPR 19.3. v 17.30,  celá FR 23.5. 

 
 
 
Zapsala: J.Skalická 

 
 

 
  
                                                                                                     

 


