Zápis z jednání Pastorační rady - 5. 3. 2020

Z jednání omluveni: J. Roušar., M. Malá, V. Kozel, V. Marek

1) Nemoc. P. faráře Roušara – omezení bohoslužeb a programu
 Neděle 8.3. zast. V. Vacek – Lukavice, Orlice
2) Reflexe proběhlých akcí:
 P. Josef – návštěvy nemocných
 Přípravy na křtiny – doma
 Setkání se snoubenci
 Výlet dětí do Ostravy – druhý autobus doplněn přespolními (Dolnočermenská farnost), kteří
přispívali i na dopravu, fa od p. Paďoura ještě není
 Setkání s farníky na faře – 2x – poděkování za přípravu občerstvení organizátorkám
 Udílení sv. nemocných v kostelích – hojná účast
 Proběhl misijní karneval
 Popeleční středa – Kunčice
 Ekumenické setkání (účast 18 lidí)
 Setkání s rodiči žáků 3. tříd. – již 2x - J.Andrášová si pochvaluje
3) Postní duchovní obnova – so 28.3. – P. Vojtěch Kodet
 7:30 mše sv. v kostele v Let.
 Pak přesun do evangelického kostela – přednášky
 Cenu nájmu a možnost občerstvení (čaj, káva) zjistí H. Jurenková
4) Křížové cesty – pobožnosti
 8.3. – Let v 15:00 – zajišťují Hoffmannovi
 15.3. – Orl – Vl. Tomek
 22. 3. – Kunčice – M. Vychytilová
 Dále v jednání
5) Brány památek dokořán – 25.4. – celodenní akce města, spolupráce farnosti – info J. Čanda
 11:00 – Orlice – vernisáž opravené křížové cesty
 13:00 – kostel sv. Václava – komentovaná prohlídka - hledá se „průvodce“
 Kopeček letos NE
 Kostely otevřeny pak až do večera
6) Charita – Adopce na dálku – info M. Drmotová
 Farnost Letohrad – podpora 12 dětí z Indie – výběr financí probíhá
 Píší dopisy (2x ročně) – třeba zajistit odpovědi – PR: návrh starší mládež (spolčo) zaštítí
„workshop“ s menšími dětmi – přečtení dopisů+překlad+zpracování odpovědí – námět předá
M. Hoffmann
 Nabídka putovní výstavy o Adopci – prosinec 20 – PR: spíše nevhodný termín, možno pak
březen-duben 21
 Červen 20 – návštěva indického biskupa 6.-14.6.: M. Drmotová projedná s HK možnost
návštěvy v Letohradě (buď na nedělní mši nebo přednáška)

7) Velikonoce 2020
 Květná neděle
- So Let: Pašije zajistí Hoffmann, Lux?, Roušar
- Ne Luk: hudební doprovod sbor
- Ne Orl: bez scény, venku žehnání ratolestí, rytmická mše, pašije zorg. J. Roušar se
školními dětmi, možnos pro děti svézt se na oslu
- Ne: Bohoslužba smíření – 15 hod. Let – J. Roušar
 Zelený čtvrtek – návrat obřadu mytí nohou
- Vytipované osoby osloví o. Jo dopisem
- Ručníky – zajistí H. Jurenková
- Lámání chlebů – na konci – nenarušit tichý konec obřadu (buď venku nebo dobře
informovat)
 Velký pátek
- 15 hod. – scénka na náměstí – J. Skalická
- 15:30 – obřady v kostele sv. Václava (pašije – rodiče a děti ze 3.tř.)
- Reflektor na osvětlení kříže – možnosti prověří L. Majvald
- Doprovod – výčitky p. Hoffmann, k přijímání zpěvy z Taizé?
- Adorace v Božím hrobě – možnost zapsat se
 Vigile – nedělní ráno - Orlice
- Čtení – vytipované osloví J. Andrášová
- Zpěv žalmů – rozdělí P. Hoffmann
- Společná snídaně – zorganizuje skupina Agapé, příprava orlivny možná až v so večer
(po 19. hod.) – domluví M. Brandejsová
8) Víkend rodin – konec května - info M. Novotná
 Zamluven Ráj – poměrně vysoká cena (6500Kč/noc za budovu, 1500 Kč/noc velká chatka)
 Termínově se kříží s velkou svatbou – nutno zjistit zájem
9) Další výhledové akce – předběžné info
 Setkání s ministranty 5.-6. 6.,
 cyklovýlet 19. – 20.6. – vhodné posílit doprovod dospělých
10) Různé
 Mříž Orlice – předschváleno dříve, návrhy p. Hamříka nejsou naceněné – nabídku vyžádá E.
Novotný
 Sílí poptávka po průvodcích kaple na Kopečku – PR doporučuje projednání p. Roušarem u
starosty (možno přizvat někoho dalšího) možnosti převzetí této služby městským I-centrem
 Pomoc Štěpánovým (nemocný syn) – info J. Čanda
- Budou mít zřízen transparentní účet
- PR doporučuje vyhlásit v kostele sbírku – předem stručně informovat lidi o situaci
- J. Andrášová projedná termín s p. Roušarem
 Využití farního grilu a stanu – zapůjčuje správce – ceny již stanoveny ER (500Kč gril, 1500
stan – za víkend)
 PR doporučuje znovu stanovit příspěvky na pohřby, křtiny atp….. pro lepší pořádek

Příští jednání: 26.3. od 19 hod
Zapsal: M. Hoffmann

