Zápis z jednání pastorační rady 3. 9. 2020
Omluveni: V. Kozel, M. Drmotová
Zhodnocení akcí červenec-srpen
- Skautské tábory – návštěva p. faráře
- 5. 7. 2020: Literární podvečer na Kopečku- Rút (Iva Marková, Jarmila Skalická, Jana
Kinscherová, Martina Bártová) – hodnocení pozitivní, účast slušná
- 9. 7. - Koncert Coro Piccolo a Piccolo orchestra – krásný hudební zážitek, poděkování M.
Jurenkovi za organizaci přerovnání lavic
- 16. 8. Poutní slavnost na Šedivci a na Orlici – spolupráce s hasiči (agapé) – oboustranná
spokojenost
- 23.8. - Podoby sonetů, podoby lásky – Literární podvečer ČKA na Kopečku (Martin
Hilský) – pozitivní ohlasy (poděkování V. Nerudovi a P. Mikyskovi)
Plánované akce
Září
- 6. 9. Pouť na Kunčicích (mše sv. v 10:30), představení prvňáčků + Martin Suchomel
- Veřejná sbírka v pá 11. 9. v čase 14-18, so 12.9. v čase 8-11 – pro potřeby lidí uvízlých
na ostrově Chios (org. Kvido Štěpánek – Isolit-Bravo, spol. s r.o.) – průjezd fary
- 21. 9. zahájení výuky náboženství (14 skupin – J. Andrášová, M. Suchomel, J. Roušar, M.
Bernardová) + 1 skupina příprava na biřmování (J. Roušar) – rozvrh na farním webu
- 23. 9. zahájení středečních dětských bohoslužeb + žehnání
- 27. 9. – mládežnická hudební skupina VEKA (Vesmírná kapela) – doprovod mše na Orl.
v 9:30, pak krátký koncert
- 28. 9. Svatováclavská slavnost – program dohodnut
 Mše sv. v 11 hod. (zpěv Familia Cantorum), od 12 oběd, od 13 program…
 Petrklíč, Letś Band, Divadlo B, Zakoplaho, doporučení roušky pro obsluhu, příprava
pokračuje (zahrnuje Misijní jarmark, stánek Charity, občerstvení, tombola,
kolotoč ...)
Říjen
-

9.-10. 10. - Sbírka šatstva pro sociální šatník v Kostelci nad Orlicí –– průjezd fary
16. 10. Misijní most modlitby – po mši v Letohradě - zodp. M. Vychytilová
18. 10. misijní neděle
Ekumenická bohoslužba k 28. 10. – kulturní program v předvečer, 27. 10 – J.- Roušar
projedná s p. Kačenovou
Termíny „Slavnosti posvěcení kostela“:
 4. 10. Mistrovice, Červená (3. 10. 17:00)
 11. 10. Lukavice
 18. 10. Kunčice,
 18. 10. Letohrad
 25. 10. Orlice,
 25. 10. Šedivec 8:00, Lukavice nebude

Listopad:
- přednášky ve školách – Dušičky a Halloween – J. Skalická – možnost konání ověří J.
Andášová
- 2.11. – pondělí - Při bohoslužbě Vzpomínky na zesnulé - na Kunčicích lampionový
- 4. 11. – Den otevřených dveří Charita

-

bohoslužba nebo slavnostní večer k svátku 17. Listopadu - 16. 11. – koncert duchovní
hudby s průvodním slovem – záměr Biblické písně A. Dvořák – Familia Cantorum
25. 11. - Červená středa – připomínka lidí pronásledovaných pro víru – na dětské mši sv. –
termín bude upřesněn

Prosinec
- 5. 12. Adventní duchovní obnova, P. Kolovratník z České Třebové – v jednání)
- 4. adventní neděle – 20. 12. – společný farní oběd

Z dalších podnětů členů PR
-

-

Sekání farní louky za márnicí Orl. (Markovi ani Tomkovi již nechtějí) – J. Andrášová zkusí
oslovit Macháčkovy
Nošení roušek v kostelích od 1.9. – měly by být nad 100 lidí povinně (týká se jen
Orlice) – P. Moravec připraví cedulky
Návrh, zda by po sv. přijímání nemohlo být o trochu delší ticho – p. farář může déle
počkat před závěrečnou modlitbou
Havarijní stav zábradlí na Orl. Kůru a další věci - předáme ER
stav oltářů v Lukavici - poškození červotočem – ve spolupráci s vikariátním technikem
se řeší přípravy dalšího postupu a žádostí o příp. grant
Odpovědi na dopisy adoptovaných dětí z Indie (Markéta Drmotová) – zdržení kvůli
karanténě – až dopisy přijdou, mladí připraví „workshop“ s dětmi na tvorbu odpovědí –
D. Hoffmannová
pokračování "sběr" kontaktů na farníky – připravený formulář nakopíruje J. Andrášová,
pověřené osoby v kostelích vysvětlí a připraví „urny“
 Letohrad – P. Hoffmann
 Orlice – dohodne se
 Lukavice – M. Hoffmann
 Mistrovice – dohodne se
Mříž do orlického kostela – návrh p. Hamříka v ceně cca 70 tis. Kč včetně DPH – předat
ER

Diskuse:
-

J. Čanda – stav příprav úprav kolem Orl. Kostela? – ochota zapojit se
P. Hoffmann: reklamace nátěru na kostele v Letohradě? – fleky na fasádě – J. Roušar
zmíní při KD

Termíny dalších schůzí – 8. 10. od 18 hod, 12. 11. od 18 hod., 10. 12. od 18 hod.

Zapsal M. Hoffmann

