Zápis jednání Pastorační rady 11. 3. 2021
Oml. M. Malá, V. Kozel, M. Drmotová
1)Velikonoční bohoslužby a další farní aktivity - organizace
- Svátost smíření před svátky: středy 16:30 – 18:30 na faře (telefonicky
domluvit)
- Květná neděle
 možnost přijít individuálně či po rodinách do kostela na Orlici kdykoli
v čase 9 – 11:30 (není třeba se hlásit) přinést ratolesti ovázané
stuhou – z váziček vytvořit procesí – přečíst si Evangelium o vstupu do
Jeruzaléma - možnost přijmout Tělo Páně, odnést si požehnanou
„kočičku“, biblický citát k rozjímání; (pašije si lidé přečtou doma);
 průchod kostelem regulují kostelníci (domluví H. Jurenková);
- Zelený čtvrtek
 možnost vyzvednout chleby z kostela v Letohradě v čase 16:00 –
17:30, dle zájmu p. farář rozdá Eucharistii (není nutno se hlásit); počty
v kostele regulují kostelníci (p. Hoffmann);
 nabídka domácí bohoslužby (návod na farních stránkách)
- Velký pátek
 Otevřený kostel Letohrad v čase 16 – 17:30 – kamínková aktivita
(přineseme symbolicky kámen/kamínek – vytvoří se nějaký obraz)
- Bílá sobota
 Otevřený kostel v Letohradě od 8 do 18 – možnost individuální
adorace (zapisuje se ve čt, pá)
 Možnost domácí vigilie (námět na farních stránkách)
- Slavnost Zmrtvýchvstání - neděle
 Krátké bohoslužby v Letohradě s přijetím Eucharistie od 7 do 10
(objednat se)
2)velikonoční přání
- Velikonoční přání + svíce – distribuce do schránek farníkům – členové PR
dle rozdělených úseků 29.-31.3.
- poděkování Tomášovi Moravcovi a Petrovi Moravcovi za vyhotovení
3)změny v termínech akcí
- Slavnost prvního svatého přijímaní dětí – posun na 20. 6.
- Biřmování – 13. 6. – místo dle okolností
4)Brány památek dokořán
- J. Čanda zjistí na MěÚ aktuálnost v dané situaci, příp. obešle mailem členy
PR s návrhem
5)Další podněty
- Obrazový rám za oltářem na Orl. – překáží při službě – L. Majvald zkusí
vymyslet na Orl., případně zvážit převoz jinam;

- Dláždění u kostela na Orl. – místní šetření p. faráře s p. Šejnohou a J.
Čandou – svolá J. Roušar
- dotaz na ER, jaké jsou aktuální finanční možnosti pro tento záměr +
obecnější zpráva o plánovaných záměrech financovaných projektů (P.
Moravec)
- Orlice mříž – objednaná – dodávka zdržena nemocí dodavatele
- Zábradlí – kůr Orlice – žádá se závazné stanovisko NPU (J. Roušar
konzultuje s p. Šponarem)
- Červotoč – oltář a kazatelna Lukavice – hledají se dotační možnosti na
ošetření (p. Šejnoha)

