
Zápis z pastorační rady 9. 6. 2022 

 

Omluveni: M. Hoffmann, M. Brandejsová 

1. Poděkování 

- zvoníkům z Kopečka 

- brigádníkům za úklid Kopečka 

- kostelníkům a dalším pomocníkům za pomoc s přípravou prostoru pro slavení pouťové 

bohoslužby na Kopečku 

- rodinám třeťáků, kteří šli letos k 1. Sv. přijímání – za to, že své děti celý rok připravovaly a 

podporovaly a podílely se na přípravě slavnosti dětí 

-  Máše Novotné, jejím pomocníkům a všem kuchařkám, kteří se zasloužili o příjemný průběh 

víkendu rodin na hoře Matky Boží u Králík 

- brigádníkům, kteří se postarali o další úpravy okolí orlického kostela 

- Hele Poláčkové a ostatním zpěvákům za hudební doprovod při Svatodušní vigilii 

- mládeži za sepsání odpovědí na dopisy indických dětí z adopce na dálku 

-Svatodušní vigilie - J. Řehákové za pivoňky, kostelníkům; a především panu faráři Roušarovi, 

za atmosféru, ve které jsme mohli letošní Svatodušní svátky prožít 

 

2. Akce z pastoračního plánu 

Červen: 

4. 6. Lukavice, rodáci 

11. 6. koncert Familia cantorum, Lukavice 21:00 hodin při svíčkách 

Neděle 12. června 2022 v 9.30 hod. Kostel PM Letohrad-Orlice Varhanní recitál/mše 

16. 6. slavnost Těla a Krve Páně 

17. 6. Den otevřených dveří na faře (situace Ukrajinců v Letohradě) 

18. 6. Poutní slavnost v Červené v 17.00 hodin 

19. 6. setkání všech účastníků synody  v 17.00 hodin na faře 

22. 6. akce k ukončení školního roku na farní zahradě od 17 hod., v tomto týdnu již nebude 

probíhat výuka náboženství 

25. 6. výlet ministrantek 

26. 6. Poutní slavnost v Mistrovicích, hasiči slaví 130 let 

29. 6. středeční bohoslužba v 18:00 hodin na Kunčicích – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

Bohoslužby o prázdninách budou v pátek, sobotu a neděli. 

 

Červenec/srpen: 

Skautské tábory 

9. 7. sobota 16:30 bohoslužba u Paďourovy kapličky v Lukavici; nebude večerní v Letohradě, 

místo toho 10. 7. v 8:00 Letohrad 

Prázdninová káva na faře – termín bude upřesněn 

Koncert žesťového kvarteta J.A.Quartet 28.87.2022 17:00 na Kopečku, organizuje I. Marková 

 



3. Synoda o synodalitě 

- Setkání pro účastníky v neděli 19. 6. 2022 v 17:00 na faře – prostor pro sdílení zkušeností; 

jak dál? 

- Krátké shrnutí k výstupním formulářům z letohradské farnosti přednesla J. Andrášová 

 

4. Adaptační skupina na faře, M. Malá informovala, jak skupina funguje, den otevřených 

dveří na faře 17. 6., situace Ukrajinců v okolí Letohradu  

 

5. 24. červenec loučení s panem farářem Roušarem, kdo se chce připojit k organizátorům, 

schůzka 17. 6. ve 20:00 hodin u Hoffmannu v Lukavici 


