
Zápis ze zasedání Farní rady 

Dne 29. 11. 2017 v 18:30 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny uložené na faře 

 

 

1. Úvod (jednání vedl Milan Šulc) 
 

2. Pastorace 
 

2.1. Pastorační plán        J. Skalická 
 

2.1.1. Krátké zhodnocení akcí září – listopad 
- čs.-polské dny – vydařené – poděkování bylo v listopad. Okénku 
- farní odpoledne 12.11. –  přišlo 120 lidí, organizace oběda 

poměrně náročná, příště pouze odpoledne, výtěžek 2.000 Kč 
zašleme do sbírky na Biblické dílo, je možné zvážit jiný termín 
pořádání         VPR 

- vzpomínkový večer 16.11. se vydařil 
 

2.1.2. Plánované akce pro farnost na prosinec – únor: 
- Advent ve farnosti-o nedělích zpívání rorátů 10. a 17.12. přede 

mší v kostele na Orlici 
- 2.12. v 18 h. Familia Cantorum-Roráty – výtěžek k dispozici FC 
- 26.12. Zpívání u jeslí – výtěžek M.Vychytilová 
- 3.12. Mikuláš v kostele na Orlici – 120 balíčků pro děti 
- 5.12. v 16 h. divadlo Zpátky do Betléma 
- Od 6.12. příprava dětí k 1. sv. přij.  
- Ohlášky: Vyzvat děti na pomoc se stavěním betléma 
-                  Vyzvat kdo by mohl darovat strom na výzdobu kostela 
- 16.12. duchovní obnova 16.12. v evangelickém kostele 
- 17.12. bohoslužba smíření 
- Bohoslužby na 4. adv.neděli: ranní, filiálka, v 16 h. na Orlici 

 



 
 

2.1.3. program na Velký pátek – záměr: nacvičit divadelní pašije 
          J.Skalická 
 

2.1.4. výjezdní zasedání FR 13.1. – Písečná  8.30-17 h.           Šulc, Vychytil 
- záměr: revize plnění akčního plánu, 

aktualizace priorit, dokompletování pastoračního plánu na 2018  
 

2.1.5. Dopis kardinálovi – kardinál Duka poslal blahopřejný dopis všem 
zvoleným polit. stranám k jejich volebnímu úspěchu (vč. KSČM a 
SPD). Za to mu přišla řada kritických ohlasů, na něž p.kardinál dle 
názoru FR neadekvátně reagoval. Z řad členů FR přišel návrh napsat 
p.kardinálovi  dopis, který by reagoval na jeho jednání.  
FR se pokusí co nejdříve předložit dopis – optimálně otevřený 
k uveřejnění např. v Kat. týdeníku- který by byl dán k podpisu i 
farníkům 

2.1.6.  víkend rodin  - bude zaslána cenová nabídka areálu V Ráji 
          J.Skalická     
         
                                                             

2.2. Ostatní pastorační témata 
      - pastorační plán diecéze                 V. Vacek, J. Skalická 
      - kurzy Alfa – probrat na zasedání FR 13.1. v příslušném okruhu  
         zodpovědnosti 
      - debata k ekumenismu – probrat na FR 13.1. 

 
 

2.3. Svatováclavskou slavnost připravuje pracovní skupina ve složení: 
J.Skalická (vedoucí), J.Andrášová, Čandovi 
 
 

2.4. pastorační plán 2018 – bude předložen na VPR 4.12. 
 

      



3. Ekonomika 
 
3.1. Zpráva ze setkání ekonomických rad na BiHK- prezentace bude 

k dispozici          J. Skalický 
 
 

3.2. Směna pozemků s Městem      J. Skalický 
Dle vyjádření ER jsou smlouvy na Městě zkompletované, připravené 
k odeslání a vyjádření farnosti, a následně BiHK. Oslovíme našeho 
právníka k posouzení, a dále budou na faře k nahlédnutí členům 
FR/farníkům 
 
 

3.3. Žádosti o granty – průběžně se realizují           J.Kalousková 
 
 

3.4. Současné stavební projekty – informace (kaple sv. Jana Nepomuckého, 
kostel sv. Václava, márnice na Kunčicích) – bližší informace v Okénku 

V.Vacek 
 
 

3.5. Ostatní ekonomická témata 
            
               

3.5.1. Vyúčtování Svatováclavské slavnosti, zisk 19.694 Kč J. Skalická 
 

3.5.2. Úpravy hřbitova na Kunčicích     M. Šulc 
- byly dokončeny přesuny pomníků a montáž nápisových desek na 
náhradní podstavce 
- byly vyměněny popraskané šablony na střeše kunčického kostela 
- žádost na Město o skácení lip kolem hřbitovní zdi podpoří i skauti, o 
názor požádáme též hasiče 
- pořízení osvětlení kostela bylo schváleno ER, instalace a připojení 
proběhne následně s ohledem na počasí 
 



3.5.3. Změny okolí orlického kostela (hřbitov, parkoviště)  
       - hřbitov převádíme do vlastnictví města a je nutné ho  
          rekonstruovat 
       - město očekává náš návrh na řešení parkoviště a úpravy hřbitova 
       - po předložení finální verze plánu (zodp. P.Vychytil) bude  
          následovat vyjednávání s městem o dalším postupu (spoluúčast na  
          financování). Za farnost byla pro jednání s městem stanovena  
          skupina ve složení: V.Vacek, Š.čanda, P.Vychytil 

- FR navštívil Š.Čanda, který vyjádřil obavu o to, zda nám do   
   budoucna zůstanou pro naše užívání pozemky těsně kolem   
   kostela (např. na stavbu lešení, prostor pro Agapé)- viz. Bod 3.2 

-  Ohledně úprav budeme spolupracovat s panem Smyčkou. Do       
převodu pozemků je nutno udělat ve vlastní režii dláždění pro   
Agapé, předložit koncept práce, materiál, rozpočet  P.Vychytil 

 
 

3.5.4. plat faráře/past.asistenta – FR si udělala mezi členy první 
názorovou sondu na plat faráře/past. asistenta. Jako spravedlivá 
mzda se nyní FR jeví plat odpovídající mzdě učitele ve státním 
sektoru.  Zatím nejsou k dispozici žádné informace týkající se dalšího 
financování. Bude následovat další diskuse. 
 
 

4. Termíny zasedání FR    
VPR:   4.12.2017 
FR:      2018/21.2., 23.5., 5.9., 28.11. 
 
 

5. Závěr  

 

 

Zapsala: I.Marková 


