PASTORAČNÍ PLÁN 2016
Leden:
Besedy se snoubenci a novomanželi – na faře, každou neděli po 4 měsíce
ekumenická bohoslužba
Přednáška 16.1. Aby pomoc byla skutečnou pomocí
Setkávání na faře: 19.1. rodiče dětí, které letos půjdou poprvé ke Stolu Páně
26.1. pečující o kostely
Setkávání seniorů pod vedením Vl. Tomka – po celý rok, informace v ohláškách
Únor:
Setkávání na faře: 2.2. setkání starajících se o kostely
16. a 22.2. setkání lektorů (těch, kteří čtou z Písma při bohoslužbách)
7.2. misijní karneval – Orlovna
9.2. přednáška „Uprchlíci, islám, Česko“
10.2. Popeleční středa
Program pro děti – výroba „velikonoční“ nástěnky při nedělních bohoslužbách na Orlici
Křížové cesty – 14.2. Kunčice – Vl. Tomek
21.2. Orlice
28.2. Letohrad – Hoffmannovi
Jarní prázdniny: 23. a 24.2 mládež na Hedeči
24.2. misijní setkání s diecézní ředitelkou Br. Halbrštátovou
25.2. výlet HK
26.2. pěšky nebo použít běžky na výlet letohradským okolím
Účelem výletů je seznámení dětí ze všech skupin, které navštěvují náboženství.
Březen:
Setkávání na faře:1.3. setkání akolytů (ti, kteří podávají Tělo a Krev Páně při bohoslužbách)
2.3. setkání rodičů
3.3. světový den modliteb ekumenické setkání dospělých
4.3. ekumenické setkání dětí
5.3. postní duchovní obnova v kunčické hasičárně
Křížové cesty 6.3. Kunčice – Monika Vychytilová (misijní klubko)
13.3. Orlice – Jana Skalická (školní mládež a rodiče)
12.3. v 19 hodin Letohrad koncert Stabat Mater – Giovanni Battista Pergolesi
19.3. Diecézní setkání mládeže HK – informovat, motivovat mládež
14.–23.3. vstupy do škol na téma Velikonoce
20.3. Květná neděle Letohrad – zpěv Familia Cantorum
Orlice – scénka Vjezd do Jeruzaléma
čtení pašijí – při všech bohoslužbách
odpoledne – bohoslužba smíření
Velikonoční triduum
čtvrtek – poděkování lidem, kteří slouží druhým
představení dětí, které letos poprvé přijmou Tělo a Krev Páně
„duchovní babičky“
adorace
Velký pátek – velkopáteční obřady začnou v 15 hodin
adorace
Bílá sobota – adorace
Vzkříšení – slavnostní bohoslužby Orlice, Letohrad
snídaně v Orlovně

Duben:
1.–2. 4. Ministrantský kurz (10-15) let (akce diecéze)
9. 4. přednáška uprchlíci, migranti a my
10. 4. misijní štrůdlování
15.–17. 4. diecézní setkání ministrantů
23. 4. Diecézní svatovojtěšská pouť (akce diecéze)
23. 4. Brány památek dokořán
Květen:
1.5. koncert – Belgické ozvěny, kostel sv. Václava
14.5. Svatodušní vigilie
15.5. Svatodušní svátky
16.5. svátek Jana Nepomuckého – mše na Kopečku
21.5. diecézní setkání dětí (akce diecéze)
20.–22. 5. Kopečková pouť – zajistit ozvučení, otevření kaple s průvodcem.
23.5. pouťové dozvuky na Kopečku
29.5. Slavnost dětí – poprvé ke Stolu Páně – Orlice
Červen:
4.–12.6. MHF – Mezinárodní hudební festival
5.6. – slavnostní bohoslužba na Tvrzi
5.6. – Slavnost dětí – poprvé ke Stolu Páně – Lukavice
17.–19.6 víkend rodin
20.–25.6 výlety a akce k ukončení školního roku
Červenec:
skautské tábory
20.–31. 7. Světové setkání mládeže – Krakow (podpořit mládež k účasti, informace na plakátech)
Srpen:
Večer s kulturním programem na Kopečku?
27.8. oslava 
Září:
4.9. pouť na Kunčicích, představení prvňáčků
10.9. nebo 11.9. „Drakiáda“
27.9. hudební festival v rámci Svatováclavské slavnosti
28.9. Svatováclavská slavnost
Říjen:
misijní neděle
16.10. Posvícení na Kunčicích a stínání berana
28.10. ekumenická bohoslužba
Listopad:
vstupy do škol – Dušičky a Halloween
16.11. bohoslužba v předvečer svátku 17. listopadu
20.11. Krista Krále – farní odpoledne
Prosinec:
vstupy do škol Advent a Vánoce
Adventní duchovní obnova
bohoslužba smíření
24.12. „svíčková“
25.12. kostel Orlice – Česká mše vánoční – J.J.Ryba
26.12. Zpívání u Jeslí
31.12. děkovná bohoslužba – Kunčice
Program pro mládež, Obnova manželského slibu

