Zápis ze zasedání Farní rady
Dne 19. 9. 2019 v 17:30 hod.
Přítomni: J.Roušar, V.Vacek, J.Kalousková, V.Náhlík, J.Skalický, J.Andrášová, B.Novotná,
J.Macháček, J.Skalická, J.Mikyska, V.Neruda, P.Vychytil, L.Pichner, M.Honzátko,
O.Doskočilová, M.Šulc, I.Marková
1. Úvod a vzájemné představení se s novým panem farářem
V.Náhlík
2. Pastorace
2.1 Pastorační plán: plánované akce na říjen-prosinec
I.Marková
Slavnost posvěcení kostela:
29.9. Mistrovice
5.10 Červená
6.10. Lukavice
13.10. Kunčice
20.10. Orlice, Letohrad
27.10. Šedivec
Říjen:
Misijní most modlitby
M. Vychytilová
12.10. ČKA, promítání filmu First reformed s komentářem Michaela Otřísala
19.10. ČKA, beseda s PhDr. Janem Stříbrným k 30. výročí Sametové revoluce
27.10. ČKA, pantomimické představení Tehdy odpoledne pršelo, 17 h. Orlovna
Ekumenická bohoslužba k 28.10. – domluvit s bratry evangelíky
J. Roušar
Listopad:
Přednášky ve školách – Dušičky a Halloween
J.Skalická
Schůzka s rodiči dětí, které půjdou poprvé ke Stolu Páně
katechetky, kněží
Sbírka Adopce na dálku
Charita, farnost
2.11. v 16.30 h. Vzpomínka na zesnulé, bohoslužba na Kunčicích, lampionový průvod s dětmi
16.11. účast na setkání v Praze v předvečer svátku 17. listopadu, zajistit bus
J.Skalická
17.11. v 17 h. Setkání před kostelem sv. Václava u příležitosti státního svátku
10.11. Koncert belgického sboru a Familia Cantorum na Orlici
Prosinec:
7.12. Duchovní obnova, P. Jan Linhart
J.Roušar
8.12. Mikuláš v kostele, zajistit 120 ks balíčků pro děti
J.Skalická
Přednášky ve školách Advent a Vánoce
J.Skalická
Termíny květen 2020:
Kopečková pouť 17.5.
Poprvé ke Stolu Páně 24.5.
Víkend rodin 31.5.
2.2 Příprava na Svatováclavskou slavnost
J.Andrášová
- Představen program slavnosti
- Na akci byl poskytnut příspěvek od Města Letohrad
- V rámci iniciativy Milion chvilek bude slavnosti předcházet pochod od 9.45 do 11 h.
- V ohláškách znovu vyzvat zájemce o dary do tomboly
- Odsouhlasena nabídka KDU-ČSL na postavení skákacího hradu na náměstí 28.9.

- Výtěžek je navržen použít na fasádu kostela sv. Václava
- Byl odsouhlasen nákup párty stanu, jako jeho správci se nabídli V.Neruda, Š.Čanda
2.3. Nový pořad bohoslužeb
J.Roušar
- Při změnách v pořadu bohoslužeb bylo přihlédnuto k vizi budování společenství na jednom
místě ve vhodný čas (mše sv. na Orlici). Množství bohoslužeb je zachováno, byly pouze
časově přesunuty. Trend do budoucna je neúprosný – kněží ubývá a ubývat bude, proto je
nutné je zbytečně nepřetěžovat. Farní rada nový pořad bohoslužeb podporuje.
2.4 Okénko do farnosti
V.Vacek
- Po vzájemné dohodě bude fungovat jako dosud, vyzvat zájemce o zapojení do jeho tvorby.
2.5 Výuka náboženství
- Bylo vytvořeno 11 skupin dětí, 3 vyučující
- Starší středoškoláci mají náboženství v pátek na faře od 20 h.

Andrášová

2.6 Hraní na pohřbech
J.Skalická
- Bára Skalická se nabízí zajistit hudební doprovod na pohřbech na Orlici a Kunčicích, farní
rada s povděkem odsouhlasila
2.7 Vyhodnocení střednědobého plánu činnosti FR
M.Šulc
- Byly podány informace o jednotlivých okruzích zodpovědnosti a vývoji během 4 let.
Podněty, které vzešly, může převzít příští FR a dále je rozvíjet.
2.8 Oprava fasády Mistrovice
- Poničená fasáda bude opravena v rámci záruční lhůty

B.Novotná

2.9 Ostatní
V.Vacek
- Byly nastíněny plány farnosti na nejbližší období (nákup myčky, stanu, WC Kunčice, lavičky,
dláždění Orlice, omítka sv.Václav Letohrad), ve výši cca 0,5 mil Kč. Priority projedná ER.
- Na faře a okolí je nutno dodělat: nátěr oken, zdvojení skla u okna v koupelně (V.Neruda),
dodělat poličky do skříně ve společenské místnosti, natřít dveře u hřbitova Orlice a dveře u
kostela sv. Václava, na Orlici v kostele zadělat díry ve zdi
- Opravenou Berglovu křížovou cestu je nutno vyvěsit na Orlici. Farní rada podporuje
zapůjčení tohoto díla na vhodné výstavní plochy i mimo farnost.
- Břízy, které byly vysazeny v Červené, přes léto uschly
FR předává k projednání ER:
- Návrh nákupu nové myčky
- stanovit půjčovné párty stanu
- Stanovit půjčovné grilu
- Stanovit plán investic farnosti, (priority)
3. Příprava voleb do FR
V.Náhlík
- Volební komise se sejde a připraví podklady k volbám, které proběhnou 23.24.listopadu 2019
- Ekonomická rada se sejde 3.října 2019 v 18 hod.

