
Zápis ze zasedání Farní rady 

Dne 5. 9. 2018 v 18:30 hod. 

Přítomni: V.Náhlík, V.Vacek, J.Kalousková, M.Honzátko, J.Mikyska, J.Andrášová, J.Macháček, 
P.Vychytil, V.Neruda, J.Skalický, M.Šulc, V.Pichner, O.Doskočilová, B.Novotná, I.Marková 

1. Úvod 
2. Pastorace 

 
2.1. Pastorační plán        I. Marková 

2.1.1. Vyhodnocení akcí červen – srpen 
- Víkend rodin v Ráji 25.-27.5. – tradičně dobrý průběh, nepodařilo se získat 

k účasti někoho mimo farnost 
- Obnova manželského slibu 27.5. 
- Výlety a akce k ukončení školního roku – neproběhly z důvodu nemoci  
- Výstava krajek, kostel Orlice 1.-10.6.- výtěžek věnovala p. Králíková farnosti 
- Farní odpoledne 16.6. – menší účast, J.Andrášová seznámila přítomné 

s výsledky ankety 
- Výsadba stromků v Červené a u fary – navrhovaná „adopce“ nedopadla 
- Koncerty MHF 24.6., bohoslužba na tvrzi 2.6. 
- ČKA: recitace F.Derflera poezie C.Milosze 26.8.  

 
2.1.2. Plánované akce na září – prosinec 

Září:  
- Kunčická pouť 2.9.       /hasiči 
- Koncert Pavla Helana, 14.9.,v 19 h. kostel Orlice  /Charita 
- Přednáška 21.9. v 19 h. o charitní hospicové péči  /ČKA 
- Svatováclavská slavnost 28.9.                /Andrášov 

Říjen: 
- Sbírka šatstva 5.-6.10      /Charita 
- Přednáška 20.10. Pavel Svoboda: „Křesťan a Evropa“  /ČKA 
- Ekumenická bohoslužba 28.10. v 17 h. v kostele sv. Václava  /V.Vacek 
- Výhledově možnost výletu do Muzea romské kultury v Brně  
- Misijní neděle  

Listopad: 
- bohoslužba pro děti s lampionovým průvodem 2.11. v 17 h. Kunčice 
- Plánované přednášky ve školách (Dušičky a Haloween, Vánoce a Advent) 

dle zdravotního stavu Jany Skalické 



- Vzpomínkový předvečer k výročí 17. listopadu (16.11.) tentokrát 
nebudeme dělat, protože 17.11. bude přednáška  

- Přednáška 17.11., Peter Morée: „Letohradsko a založení republiky“ /ČKA 
- Schválena sbírka Adopce na dálku (listopad-únor)           /Charita 

Prosinec: 
- Mikuláš v kostele na Orlici 9.12. 
- Roráty – Famila Cantorum – domluvit s FC            /Doskočilová 
- Adventní duchovní obnova 8.12.  
- Bohoslužba smíření 16.12. v 15 h. v kostele sv.Václava – zájemci o 

přípravu kajících modliteb se mohou hlásit u pana faráře 

-      Vánoční (24.12. „lucerničková“, 25.12. kostel Orlice – Česká mše  

      vánoční J. J. Ryby, 26. 12. Zpívání u Jeslí,  31.12. děkovná bohoslužba) 

2.2. Příprava Svatováclavské slavnosti     J.Andrášová 
- Schválena úhrada nákladů na zvukaře 
- Použití výtěžku bylo schváleno na opravu střechy kostela sv. Václava 
- Přípravný výbor se schází, dle potřeby kontaktuje další osoby 

k organizaci akce 
 
 

3. Ekonomika 
 

3.1. Směna pozemků s Městem      V. Náhlík 
- Smlouva o směně je připravena na městě k podpisu (výměnou pozemky 

na Ovčíně) 
- Smlouva o převod hřbitova na Orlici také na městě připravena k podpisu 

3.2. Žádost města o odkup dalších pozemků     V. Náhlík 
- Město má zájem o odkup části pozemku u koupaliště a u letohradské 

hasičárny, prodej byl FR doporučen s návrhem nově pozemek za farou 
zaměřit a ponechat si cestu zezadu k faře 

3.3. Vyhřívání lavic v kostele na Orlici     V. Náhlík 
- Investice do topných těles je zaplacena, pokračují práce na zabudování 

vyhřívání do lavic + následná elektroinstalace, proběhla první sbírka na 
tento účel, další budou následovat. 

- Ohlašovat účel sbírky předem     V. Vacek 
3.4. Úpravy hřbitova na Orlici       V. Vacek 

- Vše je připraveno k realizaci úprav,  postup zajišťuje L.Stejskal, zajištění 
prací Š.Čanda 



3.5. Smlouva o užívání kostela na Šedivci     V. Vacek 
- Je poslána žádost o převod na obec, protože stavba není zapsána, je 

možnost pouze uzavření smlouvy o užívání – bude projednáno 
v listopadu na obci 

3.6. Aktuální dění kolem kostela na Kunčicích    M. Šulc 
- Správní úřad zamítl vykácení lipové aleje před parkánem podél cesty 
- projednává se, kdo a kdy by letos udělal předláždění chodníků 
- ozvučení v kostele – nutno vyměnit mikrofony 
- posvícení na Kunčicích 14.10. – bohoslužba v 10.15 h.  

3.7. Vybudování WC na Kunčicích      V. Vacek 
- Vyjednat na městě překopání asfaltové cesty L.Stejskal 

3.8. Granty na opravy 2018       Kalousková 
Žádosti podané na MěÚ Letohrad, které bude projednávat MZ: 

- Kopeček – 1. část dotace  MK 1.500 tis., spoluúčast 167.000  (požádáno 
Město) 

- Kopeček – 2. část    400 tis., spoluúč. 45.000 (požádáno Město) 
- Kopeček – 3. část    300 tis., spoluúč. (bude požádáno Město v XII., 

jakmile Ministerstvo uvolní finance) Kopeček bude letos uvnitř 
dokončen 

- Kostel sv. Václava – 600 tis., z Fondu Regenerace,  spoluúč. 120.000 
(město), 480.000 farnost, z toho: 200.000 získáno grant Pard.kraje, 
50.000 požádáno o spoluúč. Město, 70.000 Fond solidarity BiHK, farnost 
cca 180.000 (vybráno z loňského roku), Střecha bude letos dokončena.  

- Křížová cesta z Orlice – 400 tis. Grant PK, spoluúč. 100.000 (požádáno 
Město) 

- Křížová cesta – restaurátorský průzkum – 150.000 grant PK bez 
spoluúčasti  

- Svatováclavská pouť – 25.000 grant od MěÚ (částečně již čerpáno na 
Slavnost míru Kunčice 8.5.) 

- Varhany Mistrovice – 40.000 Kč grant od PK na údržbu, spoluúč. cca 
20.000 farnost 

- sbírka v Mistrovicích vynesla 16.320 Kč, převedeno obci Mistrovice na 
novou fasádu kostela 

 
3.9. Plánované zařízení elektrického zvonění v kostele v Letohradě – žádný posun, 

vázne iniciativa ze strany zhotovitele 
 
  



3.10. Sbírka 30.9. v Mistrovicích bude na opravu fasády kostela  
 

3.11. Dveře u kostela v Šedivci – sbírka vynesla 15.000 Kč, další sbírka bude o 
posvícení 28.10.  (požadované náklady 30.000)    V. Pichner 
 

3.12. Ostatní 
- Zaměřují se sluneční hodiny na orlické márnici – soukromá akce 
- Diskuse o hrdinech – jaké znají děti hrdiny, co to pro ně znamená atd. , 

návrh vytvořit skupinu, která by se tím zabývala. Další postup projednat 
na příští FR 

- Návrh navázat kontakty s chudšími zeměmi, které by mohly potřebovat 
naši pomoc, např. Ukrajinou. Pozvat příště na FR Čandovi, kteří mají 
kontakty na dětský domov na Ukrajině a probrat s nimi, zda by taková 
pomoc byla v této oblasti reálná. 

- O.Doskočilová chválí a děkuje mistrovickým skautům, kteří pozvali 
bývalé skauty na tábor. 

- Hotmarova kaplička je opravena a nyní je v reprezentativním stavu, 
zapůjčena dřevěná socha p. Marie 
 
 

4. Termíny zasedání FR, pastorační a ekonomické rady   V. Náhlík 
 

Příští zasedání FR bude 28.11. v 18.30 h., výbor pastorační rady 22.10. v 18 h. 
 

5. Závěr 


