
Zápis ze schůze FR konané dne 30. 11. 2016 
Přítomni: dle prezenční listiny, uložené na faře. 
 
1. Úvod 
Jednání vedl pan Vladislav Náhlík. 
 
2. Pastorace 

2.1.  Pastorační plán 2016 – akce probíhají podle plánu 
2.1.1. Krátké zhodnocení akcí září – listopad   J. Skalická 

- Svatováclavská slavnost se velmi vydařila. Za občerstvení na vysoké úrovni patří dík 
manželům Čandovým s velkým týmem dobrovolníků. 

- Ekumenická bohoslužba 30. 10. v kostele sv. Václava s následným občerstvení se 
vydařila. Z naší strany malá účast. 

- Večer k 17. listopadu, proběhl 0večer před svátkem. Byl důstojnou připomínkou 
kněží, řeholníků a řeholnic, které totalitní systém připravil o život. Na přípravě a 
samotné akci je potřeba zapojit více lidí.    Z: V.Vacek, Skalická 

- Farní odpoledne  20.11. se vydařilo. Příště je nutno organizačně stanovit i konec akce. 
Poděkování patří všem účastníkům i všem, kteří se podíleli na občerstvení, přípravě 
prostoru a hlídání dětí. Zájemci o ekonomická témata budou mít možnost přijít na 
besedu s ekonomickou radou po roční uzávěrce účetnictví.          
         Z: J.Skalický 
       
2.1.2. Plánované akce v prosinci 

- Mikuláš – 4. 12. přijde s nadílkou do kostela na Orlici Mikuláš. Balíčky pro děti z 
filiálek doveze pan farář. Náklady pokryjeme ze sbírky, farníci budou informováni, aby 
měli možnost přispět       Z: V.Vacek 

- Silvestr – děkovná bohoslužba na závěr občanského roku bude v obci, kde má být 
sobotní mše svatá (Mistrovice). 
 

2.2. Návrh pastoračního plánu na rok 2017 
Přítomní byli seznámeni s pastoračním plánem na příští rok, který je součástí zápisu. Plán 
bude na webových stránkách farnosti a vytištěn jako volná příloha v lednovém Okénku.                                         
                              Z: M. Honzátko, V. Vacek 

2.3. Zpráva o strategických tezích  
2.3.1. Charitativní činnost      P. Hoffmann 

Charita pracuje dobře, řada dobrovolníků z farnosti pomáhá při různých akcích, jako je ples 
nebo Tříkrálová sbírka.   

2.3.2 Bohoslužby a ostatní duchovní akce    P. Vychytil 



- nedělní školka pro děti – funguje od října na Orlici. Děti chodí po evangeliu do sakristie, kde 
pro ně dobrovolníci připravují program.  
- Agapé – na pohoštění se podílí asi 20 lidí, kteří mají služby. Vše dobře funguje. Zájemci o 
realizaci Agapé v jiném kostele se mohou obrátit o radu a pomoc na pastorační radu 
- Seminář „Jak spolu žít, když jsme rozdílní“ se připravuje 14.1. na základě témat, které 
vyplynuly z odpovědí farníků v anketě.  
- Křest – pro vytvoření pamětního listu pro rodiče křtěného dítěte hledáme dobrovolníka, 
který by zpracoval grafický návrh.  

2.3.3. Spolupráce s evangelíky      J. Skalická.  
- V prosinci vydáme společně s evangelíky plakát s vánočními akcemi obou církví 

„Vánoce v Letohradských kostelech“. 
- V lednu uspořádáme ekumenickou bohoslužbu v době běžné mše svaté na Orlici. 
- Další společnou tradiční akcí je celosvětové ekumenické modlitební shromáždění, 

letos u evangelíků. 
- Další ekumenické bohoslužby jsou součástí v pastoračním plánu. 

 
2.4. Ostatní pastorační témata 

V Adventu si všímáme, co hezkého pro nás druzí dělají. To vyjádříme vložením slámy do jeslí, 
které jsou v kostele na Orlici. Proč dáváme slámu, musíme znovu lidem připomenout. 
          Z: V. Vacek 
Betlémy – jednou významnou a zároveň náročnou prací je stavění Betlémů. Vyzveme lidi ke 
spolupráci. Bylo by hezké, kdyby se stavění zúčastnily i děti.  Z: J. Skalická 
 
3. Ekonomika 

3.1 Vyúčtování Svatováclavské slavnosti    V. Náhlík 
FR schválila vyúčtování, které předložila ER. Celkový výnos dosáhl 33.810,-Kč a bude použit 
na úpravu zázemí pro přípravu Agapé. 

3.2 Informace o přípravě prostor pro přípravu Agapé  V. Náhlík 
FR schválila záměr rekonstrukce místnosti po levé straně presbytáře v orlickém kostele 
předložený ER. Celkové náklady 35.120,-Kč budou kryty z výtěžku Svatováclavské pouti. 

3.3 Pravidla schvalování nákupů     V. Náhlík 
FR schválila nová pravidla pro schvalování nákupů pro potřeby farnosti předložené ER. 

3.4 Stav účtu na opravu márnice na Kunčicích   J. Kalousková 



FR byla seznámena se stavem účtu na opravu márnice na Kunčicích, který k 30. 11. by 
18.940,-Kč. K další sbírce bude využita plánovaná beseda s občany Kunčic na jaře 2017. 
          Z: M. Šulc 

3.5 Oprava varhan v orlickém kostele    J. Skalická 
Oprava varhan v orlickém kostele (prasklý měch) stála 9.100,-Kč. 

3.6 Jednání s Městem o směně pozemků    J. Skalický 
Navržené pozemky ke směně: 
Katastr Číslo pozemku Popis Výměra Poměr směny Poznámka 
Letohrad 548/1, 547/2 u koupaliště 1100 3:1 nutno vyměřit 
  680/4 ulice Požárníků 90 1:1   
  85/4 ulice Požárníků 104 1:1   
  547/8 cesta na Farském kopci 335 1:1   
Kunčice 575/5 u hřbitova 945 1:1   
  574 u hřbitova 272 1:1   
  495/2 u hřbitova 305 1:1 nutno vyměřit 
  54/1 u ČOV 515 1:1   
  52/15 u ČOV 415 1:1   
Orlice 687/1 u kostela 440 1:1 nutno vyměřit 
Celkem navrženo ke směně (přibližně) 4521     

bezúplatný převod mimo směnu 
Orlice 686 hřbitov 2812     

 
U koupaliště bude součástí směny pouze část pozemku, která je v současné době součástí 
areálu koupaliště. FR dále předběžně souhlasí s návrhem Města na stavbu chodníku v úseku 
od železničního přejezdu směrem do centra města. Za tímto účelem se stane součástí směny 
také pruh podél silnice (pozemek č. 547/2) v poměru 3:1. FR očekává v tomto smyslu od 
Města detailněji zpracovaný záměr. 
FR neakceptuje návrh Města na zahrnutí pozemku č.552/1 do směny. V současné době ho 
využívají chovatelé, ER byla pověřena projednat s nimi podmínky nájmu. 
FR předběžně souhlasí s návrhem Města na zábor příkopu na Orlici podél silnice do 
Verměřovic za účelem stavby chodníku a očekává v tomto smyslu detailněji zpracovaný 
záměr. 

3.7 Velké rekonstrukce plánované na příští roky   V. Vacek 
Kostel sv. Václava – v příštích letech je potřeba položit novou krytinu na střechu a udělat 
novou fasádu., která je odhadnuta na 10 mil. Kč. Členům FR se zdá částka velmi vysoká. 
Střecha se opravit musí, ale o fasádě budeme jednat, pozveme pana Šponara, který nás 
seznámí se stavem i s možnostmi oprav. 



3.8 Ostatní ekonomická témata     V. Vacek 
3.8.1 Nákup grilu a pravidla jeho zapůjčování  V. Náhlík 

FR souhlasí s návrhem ER na pravidla zapůjčování grilu za poplatek 500,-Kč pro farníky nebo 
organizace spojené s farností. Za stav grilu zodpovídá pan Štefan Čanda. 

3.8.2 Zabezpečovací zařízení v kostelích  V. Náhlík 
Vzhledem ke změně způsobu šíření signálu ze zabezpečovacích zařízení v kostelích je nutná 
investice cca 5.000,-Kč do instalace nového zařízení.   Z: J. Mikyska 

3.8.3 Sbírka na ozvučení v Mistrovicích  B. Novotná 
O Vánocích bude výnos se sbírky v Mistrovicích účelově vázán na ozvučení kostela. 

3.8.4 Pozemek kolem kaple v Červené   V. Vacek 
Na jaře 2017 bude nutno vykácet porost kolem kaple. Požádáme pana Horáka.  
  
4. Termíny zasedání FR, pastorační a ekonomické rady  V. Náhlík 
Příští FR se sejde 22. 2., VPR se sejde 14. 12. v 18.30 hodin.       

 
Zapsala: J.Skalická 


