
Zápis jednání PR 12. 1. 2023 

Omluveni: J. Čanda, M. Doleček 

1) Postřehy k některým adventním a vánočním akcím:  

- čtvrteční ranní roráty se osvědčily, byly hojně navštěvované – PR doporučuje zachovat; 

- zvážit zpěv rorátů (Familia Cantorum) přede mší na Orlici – PR doporučuje spíše začlenit do 

bohoslužby (příp. zvážit, zda na Orlici či příp. v Lukavici). 

 

2) Praktické náměty od Marušky M.:  

- organizace akcí: PR vždy pověří zodpovědnou osobu, důležité je též vyjasnění podmínek akce před 

samotným konáním (požadavky, potřeby, finanční podmínky a zajištění); 

- aktualizace databází: možnost doplnit mailové adresy (kdo ještě nevyužívá) pro zasílání ohlášek 

a dalších informací; v kostelích budou papírové formuláře, P. Peťovský připraví QR kód pro možnost 

elektronického vyplnění, M. Mikysková připraví do ohlášek; 

- pomocné pozice:  

 hudební koordinátor – nezavádět pro celou farnost, pravidelní hudebníci v kostelích budou řešit 

náhradníky, příp. bude „tichá“ mše; 

 květinář – zajištění květin při křtinách (Orlice) – hledá se; 

 tvůrce příležitostných plakátů – J. Čanda; 

 PC poradce – V. Marek; 

 fotografové farních akcí: Petr Tomek, Lucie Hoffmannová, Lucie Římánková – možnost vkládat 

aktuality na web. 

 

3) Pastorační plán 2023  

- PR schválila finální podobu – vyvěšen na farní web; 

- zajištění setkání skupin na faře (vždy od 18 hod.): 

 6. 2. pečující o letohradský a filiální kostely (kostelníci, úklid, květinová výzdoba) – M. Hoffmann; 

 13. 2. pečující o orlický a kunčický kostel – J. Skalická; 

 20. 2. lektoři a osoby připravující přímluvy – M. Mikysková + J. Pichnerová; 

 27. 2. akolyté – M. Malá + I. Marková. 

- Udělování svátosti nemocných: so 11.2. Letohrad, ne 12.2. Lukavice, Orlice, čt 16.2. Šedivec; 

- Zajištění křížových cest v době postní (vždy ne v 15 hod.): Kunčice 26.2. (Vl. Tomek), Orlice 5. 3. (J. 

Skalická), Letohrad 12. 3. (P. Hoffmann), Kunčice 19. 3. (M. Vychytilová), Orlice 26. 3. (?) 

 

4) Záměr ladění varhan v letohradském kostele - K. Halbrštát 

- předložena nabídka 56 tis. Kč + DPH (fa R. Ponča) – ve spolupráci s vikariátním technikem L. 

Šejnohou bude záměr zahrnut do žádosti o dotaci (příp. realizace duben-květen). 

 

5) Žádost o možnost využití farního pozemku u koupaliště - motoskijoring 

- PR po vzájemné domluvě s nájemcem p. p. č. 547/2  p. Petrem Poláčkem nesouhlasí s pronájmem 

tohoto pozemku k pořádání závodů v motoskijoringu. 

 

 



 

6) Chybějící obraz křížové cesty na Orlici  

- PR vzala na vědomí informaci, že obraz je zapůjčený na výstavu v Piaristickém kostele v Litomyšli; 

smlouva o výpůjčce byla v r. 2019 prodloužena do 31. 3. 2026. 

7) Aktuality z Charity 

- Nabídka nové služby: poradna pro pečující; 

- ze zrušeného nízkoprahového centra Charita nabízí kulečník pro využití na faře – PR je pro, 

E. Novotný zorganizuje převoz. 

 

8) Další náměty: 

L. Stejskalová: poptávka péče o ministranty – členové PR se pokusí oslovit osobu ochotnou věnovat 

se více ministrantům; K. Dvořák navrhuje širší zapojení ministrantů při velikonočních obřadech 

(včetně přípravy). 

Příští setkání Pastorační rady:  9. 2. 2023 od 18 hod na faře. 

  Zapsal M. Hoffmann 


