Zápis jednání Pastorační rady 6. 5. 2021
Omluveni: J. Čanda, V. Kozel, P. Moravec, M. Malá
Poděkování:
-

Panu Josefu Pecháčkovi za dlouholetou službu varhaníka v Letohradě (osobní návštěvu sjedná
p. farář);
za brigádu u kaple v Červené (čištění břehu) – P. Hoffmann, H. Jurenková + mládež;
přípravu materiálu k obnově manželského slibu;

Akce z pastoračního plánu:
13.5. - 18:00 setkání rodičů dětí, které půjdou ke svátostem;
Kopečková pouť (14. – 16.5.)
- Bohoslužby: pá 18 hod. Kopeček, so 18 hod – Letohrad, ne 8:00 a 9:30 Kopeček, 9:00
Mistrovice;
- zajištění zpěvu: pá a ne 8 hod. - a capella (Hoffmann), ne v 9:30 rytmická (J. Kinscher),
- dezinfekce – zajistit dva vchody, lavičky – připraví se při úklidu 8.5.
- zvukař objednán;
Kopečková pouťová stezka (14. – 23.5.):
- cca 2 km, 12 stanovišť, příležitost pro procházku rodin s dětmi, kohokoli – vyvěsíme plakátky
- začátek u vývěsky u kostela na náměstí;
- zajištění jednotlivých stanovišť – oslovení farníci;
- spolupráce s výtvarným oborem ZUŠ.
Svatodušní vigilie sobota 22.5.
- mše sv. v 19 Letohrad, pak vigilie (20 hod.) – hudební doprovod zajistí P. Hoffmann
Pouť v Červené – so 29.5. v 19:00.
Svátky/slavnosti:
- 31. 5. pondělí ranní – Navštívení Panny Marie;
- 6. 6. neděle (3.6.) Těla a Krve Páně;
- 11. 6. pátek večerní Nejsv. Srdce Páně – 18 hodin;
Výlety k ukončení školního roku – po okolí, dle možností.
Biřmování
- 5. 6. duchovní obnova s J. Pasekou,
- 12. 6. generálka + minivigilie,
- 13. 6. slavnost (biskup Jan) - bohoslužba na Orlici v 9:30 – připravit ozvučení ven lavičky
zapůjčit od hasičů (poptá L. Majvald)
Stav úprav okolí orlického kostela
- jednání p. faráře se starostou – jde o městský pozemek, farnost je ochotna se podílet; činí se
další přípravy;
Dotace od města
- na farní akce 27 tis. – využije se na sv. Václava
Úpravy na faře
- příprava dřevěného zádveří a oprava dveří (finance z fondu solidarity biskupství)
Příští jednání rady 10. 6. v 18 hod.

