Zápis pastorační rady 7.1.2021
Přítomni: J. Roušar, P. Moravec, M. Brandejsová, M. Malá, V. Neruda, P. Hoffmann, J. Andrášová,
ostatní omluveni
1) Poděkování za akce o Vánocích 2020:
Rodině Čandových, Tomkových (Georgesovi) za zpřístupnění orlického kostela na Štědrý den (přišlo
kolem 300 lidí), všem farníkům, kteří se zúčastnili hvězdičkové aktivity.
- pro příští roky by bylo dobré tuto akci zachovat.
Všem, kteří se účastnili 26. 12. otevření kostelů s hudebním doprovodem: Venclovi (Šoumínkovi i
Jimmyovi); Hoffmannovi a Hrdinovi; paní Brandejsová a Monika Vychytilová s jejími děvčaty; Jana
Skalická, Hela Jurenková, Jana Kinscherová a všech 21 šikovných hudebníků. V. Vyhnálkovi za
zapůjčení Betléma do Mistrovic a panu Halbrštátovi za hudební doprovod.
V neposlední řadě všem, kdo betlémy postavili, poskytli stromy pro výzdobu kostelů a naše kostely
připravili pro letošní vánoční čas.
- pro příští roky padl návrh pro kostel sv. Václava: stavět betlém blíže mříži, aby byl viditelný i mimo
dobu konání bohoslužeb.
Panu faráři Václavu Vackovi za ochotnou službu při vánočních bohoslužbách, a také Tomášovi
Hoffmannovi za jeho ochotu při výpomoci v naší farnosti 25. a 26. Prosince.
Všem, kdo přispěli na dárek pro pana faráře Roušara, ke 40. narozeninám. Pan farář také děkuje za
dary k narozeninám a za přání, která mu přišla v době jeho narozenin.
Janě Skalické za přípravu a realizaci vstupů do škol, letos 20 hodin.
Děvčatům Hoffmannovým za zorganizování dopisů pro indické děti z adopce na dálku.
Poděkování také patří všem hudebníkům, kteří byli ochotni se zapojit do hudebních doprovodů
bohoslužeb v čase adventu i Vánoc.
2)Tříkrálová sbírka 2021 probíhá především virtuálně, ale kasičky jsou fyzicky k dispozici: na Charitě,
v Lékárně u Kosmy a Damiána, v Konzumu, na faře a také bude možné přispět při nedělních
„desetiminutovkách“ v kostele sv. Václava v Letohradě. Vedoucí skupinek byli požádáni o pomoc
s distribucí propagačních materiálů.
3)Pastorační plán 2021 viz samostatný dokument – doplněno podle připomínek PR

