Zápis jednání Pastorační rady 15. 4. 2021
Omluveni: L. Majvald, M. Drmotová, V. Marek, V. Neruda
1)zhodnocení Velikonoc:
-

Opět „napínavé“, do poslední chvíle nejistota okolo karantény p.
faráře

-

Poděkování všem spolupracovníkům za zajištění:

-



chlebů, obrazu v kostele (J. Skalická, M. Novotná), vedení
bohoslužeb na Zelený čtvrtek a Velký pátek (V. Faltus), organizaci
bohoslužby a zajištění zpěvu na Zelený čtvrtek (P. Hoffmann),
zajištění kostelů (kostelníci),



namluvení čtení na vigilii, zdigitalizování záznamu "Hosana" a
technické řešení jeho přehrávání (M. Honzátko a J. Mikyska,
Štefan Čanda),



za pomoc s grafikou a tiskem velikonočních přání (Tomáš a Petr
Moravcovi),



tisk fotografií na tablo dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání
(Vladimír Tomek).

Účast: na Květnou neděli asi 220 osob

2) Výuka náboženství ZŠ U Dvora 1. st. a 2. st, ZŠ Komenského, fara
3)Výhled bohoslužeb:
-

V současné době je povolena kapacita 10 % míst k sezení.

-

Do doby povolení aspoň 20 % (nebo nejdéle do víkendu Kopečkové
pouti) zachováváme stávající systém desetiminutových bohoslužeb
v Letohradě, pak je v záměru přejít k celým mším na Orlici (s
rezervací a střídáním).

4) Informace z ČKA - rádi by zorganizovali nějakou akci „z vlastních
zdrojů“
5)Otázky k záměru úprav okolí orlického kostela
-

K záměru úpravy okolí orlického kostela bude zrealizována schůzka,
ještě neproběhla (viz minulý zápis)

6)Výhled akcí z pastoračního plánu
Duben:
- 24. 4. Brány památek – akce zrušena
Květen:

-

-

-

2. 5. Pouť Lukavice – konání mše jen v případě rozvolnění na aspoň
20% kapacity
2. 5. v rámci krátkých bohoslužeb možnost obnovit manželský slib, o
týden dříve bude v kostele a webu „inspirace“ pro přípravu (zajistí
Hoffmannovi);
7. 5. Vzpomínkový večer u Kateřiny – akce zrušena
14. - 16. květen Víkend Kopečkové pouti – záměr venkovní
„Kopečkové stezky“ – možnost individuální procházky po
stanovištích - schůzka přípravného týmu dle domluvy – rozdělení
přípravy stanovišť osloveným jednotlivcům/rodinám – zodp. J.
Andrášová, M. Novotná
Svatodušní vigilie 22. 5. – podle akt. podmínek

Červen
- 13. 6. biřmování (obnova 5. 6., nácvik 12. 6. + minivigilie) – o.
biskup Jan – organizace a možnost účasti dle aktuální situace.
- 20. 6. První svaté přijímání – 18 dětí
7) Podněty členů PR
- hroby p. Brabcové (bývalé hospodyně P. Ducháčka) a Kaškové jsou
ve špatném stavu
- J. Čanda zjistí, jak je to s nájmem a stavem těchto hrobových míst a
co by se dalo dělat.

