
Zápis jednání pastorační rady 12. 5. 2022

1. Změny ve farnosti

- od 1. 8. 2022 nový p. farář P. Karel Dvořák (z Litomyšle), P. Josef Roušar odchází jinam; 
- ukončení činnosti Jany Andrášové coby pastorační asistentky; 
- zajištění výuky náboženství půl úvazkem z biskupství Maruška Mikysková (dohodnuto 

s nastupujícím knězem) – v červnu již třeba plánovat nový školní rok
- ve farnosti celkem 15 skupinek – 120 dětí
- M. Mikysková bude mít asi 10 skupinek, 5 sk. bude třeba vykrýt (něco vezme p. farář, ale 

ještě je třeba hledat a dopřesnit)
- J. Andrášová, M. Jurenková, M. Hoffmann – projednají přesnější náplň práce, aby finanční 

ohodnocení bylo odpovídající práci učitele
- zamyšlení nad organizací nejbližších akcí z pastoračního plánu dokud nebude nová 

pastorační rada

2. Poděkování

Děkujeme všem 
- kdo se podíleli na přípravě slavení velikonočních svátků v naší farnosti – kostelníkům, 

květinářkám, ministrantům;
- H. Jurenkové za pomoc s přípravou na Zelený čtvrtek;
- rodičům dětí ze třetích tříd, kteří se ujali čtení pašijí a dalších textů na květnou neděli, 

mládeži, která přečetla pašije na Velký pátek, 
- zpěvákům za krásný doprovod obřadů Zeleného čtvrtku a Velkého pátku; 
- těm, kdo přečetli čtení o svátečních dnech, na vigílii a zpívali žalmy; 
- kdo se podíleli na realizaci občerstvení na farní snídani v Orlovně; 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci akce Brány památek dokořán;
Děkujeme všem

- brigádníkům za jarní úklidy kostelů v Lukavici , Mistrovicích, na Kopečku - pro slavení letošní 
Kopečkové pouti;

- zvoníkům na Kopečku
Děkujeme p. faráři za výlet s dětmi do Prahy, též J. Andrášové a p. faráři za výlet rodin třeťáků 1.5.
Děkujeme všem dobrovolníkům – maminkám i seniorům, kteří se starají o chod adaptační skupiny 
na faře

2. Zhodnocení akcí z pastoračního plánu
- Velikonoce
- 23. 4. Brány památek dokořán - J. Čanda: velká účast v Letohradě, zájem o zvonici; vernisáž 

na Orlici – cca 40 lidí včetně starosty s hosty z Daruvaru, Bergerovi – restaurátoři, P. Vacek;
- 1. 5. Výlet s rodinami třeťáků, kteří půjdou k 1. sv. přijímání - Hedeč
- 8.5. Lukavice poutní slavnost 
- 8.5. Orlice + Lukavice – obnova manželského slibu 
- 12. 5. setkání s rodinami třeťáků 17:00



3. Akce, které nás čekají 
- 13. 5. – bohoslužba v 18:00 Kopeček
- 15. 5. Kopečková pouť – zvučení zajištěno J. Mikyskou - 8:00, 9:30 

sobotní bohoslužba 18:00 v Lukavici (v Letohradě nebude možná)
možnost přístup do kaple pro veřejnost – po mších nechat možnost nahlédnout přes 
mříže;

- 22. 5. Slavnost dětí – 1. svaté přijímání (+středeční slavení svátosti smíření; sobotní zkouška)
- 27. - 29. 5. Víkend rodin na Hedeči – informace M. Novotná – přes 30 přihlášených
- Dopisy do Indie – pro odpovědi na dopisy dětí z adopce na dálku oslovíme mládež (M. 

Novotná)  

Červen:
- 4. 6. - 12. 6. MHF
- 4. 6. Svatodušní vigilie – po sobotní mši - Letohrad
- 9. 6. 18:00 Pastorační rada
- 11.6. Poutní slavnost v Červené (Nejsvětější Trojice) – sobota
- Neděle 12. června 2022 v 9.30 hod. Kostel PM Letohrad-Orlice Varhanní recitál/mše  
- 16. 6. slavnost Těla a Krve Páně
- 18. 6. 16:30 bohoslužba u Paďourovy kapličky v Lukavici
- 22. 6. akce k ukončení školního roku na farní zahradě od 17 hod., v tomto týdnu již nebude 

probíhat výuka náboženství
- 25. 6. výlet ministrantek
- 26. 6. Poutní slavnost v Mistrovicích 

Červenec:
- Skautské tábory
- Prázdninová káva na faře – termín bude upřesněn
- Prázdninový večer s kulturním programem na Kopečku - nejisté

Další podněty:
- Ladění varhan v Letohradě – existuje nabídka za 68 tis. (info od varhaníka)
- Označení WC na Orlici
- Aktualizace webových stránek
- Informace o vzniku adaptační skupiny zaslala e-mailem M. Malá všem členům pastorační 

rady


