Zápis ze zasedání Farní rady 23.5.2018
1. Úvod (jednání vedl Vl.Náhlík)

2. Pastorace
2.1.

Pastorační plán
P. Vychytil
2.1.1. Vyhodnocení akcí březen – květen
- Velikonoce – dobrý průběh, vzorná příprava snídaně, poděkováno
bylo v Okénku, neprovedena Cesta vzkříšeného
- Brány památek dokořán 28.4. – proběhly v kostele sv. Václava,
výborná organizace, přišlo cca 100 lidí
- 1. svaté přijímání – dobře se zapojili rodiče
- Sázení stromků v Červené a u fary – zájemci si mohou adoptovat
stromek a chodit ho zalévat – článek v Okénku
- Slavnost míru 8.5. se vydařila, přišlo cca 100 lidí, náklady 9.000
hrazeny z grantu Města Letohrad
- Kopečková pouť – bohoslužba byla dobře ozvučená
- Svatodušní vigilie 19.5. – malá účast
- přednáška ČKA, 25.5. v 19 h. M.Brouček – pouť po Izraeli

2.1.2. Plánované akce na červen – srpen
- Víkend v Ráji 25.-27.5., farnost přispěje 260 Kč na dítě nad 3 roky, děti
do 3 let zdarma
M.Mikysková, M. Stejskalová
- Obnova manželského slibu 27.5.
- Setkání ministrantů (diecézní akce) 2.6.
- Výstava krajek 2.-10.6., vernisáž 2.6. v 17 h. kostel na Orlici, zajišťuje
p. Králíková
- MHF Letohrad, 10.6. v 15 h. kostel Orlice, Familia Cantorum
- Farní odpoledne 16.6. od 17 h., kynologický areál u Tvrze Orlice,
program: pantomima, pastorační témata (družba s Ukrajinou,
teologické studium), anketa – dopracovat otázky, kvíz, hry pro děti,
prezentace výstupů z FR v Písečné, vstupné dobrovolné, mokrá
varianta – orlický kostel, pivo, nealko, buchty, párky vlastní
VPR

- Koncert MHF na Orlici 24.6. v 15 h.
- Literární pásmo Fr. Derflera, 26.8. v 17 h. kostel sv. Václava – poezie
C.Milosze
- Kunčická pouť, 2. září
hasiči
- Koncert Pavla Helana, 14.9., kostel na Orlici
Charita
2.2.
Výsledky jednání z Písečné
M. Šulc
- Byl prezentován průběh a výsledky jednání FR v Písečné. Vyvstalo
mnoho témat a námětů. Garanti jednotlivých oblastí zvolí jednu
z priorit, kterou je možno do 1 roka uvést do života farnosti
2.3.
Svatováclavská slavnost
přípravná skupina
- Program: ZUŠ, gospelový sbor, divadlo D.Dobrouč, hudební doprovod
při mši sv. J.Kinscherová nebo p. Pecháček, pohoštění: Čandovi, zajistit
pódium, OSA, zvukaře, plakát, na náklady je určen zbytek grantu
Města ve výši 16.000 Kč, 11 h. mše sv., 12 h. oběd, od 13 h. program
2.4.
Odměna pro hudebníky
P. Vychytil
- Navrženo nastavit minimální částku jako odměnu pro hudebníky za
hraní na pohřbech – pro případy, že pozůstalí nemají přímý kontakt
s hudebníky.
- aktualizovat současný ceník
V.Vacek
2.5.
Ústní předávání informací z jednání FR (Orlice)
P. Vychytil
- Odsouhlasen návrh na informování farníků o jednání FR po mši sv. na
Orlici. Po ohláškách a závěrečném požehnání bude PV podávat zprávy
z FR, závěrečná píseň nebude
2.6
Zástup za katechetku
- do příští FR každý přinese tipy na lidi, kteří by mohli zastoupit
J.Skalickou při vyučování náboženství
FR

3. Ekonomika
3.1.
Směna pozemků s Městem
V. Vacek
- BiHK vyvolalo nové jednání s Městem Letohrad, na kterém vetovalo
své rozhodnutí neprodávat žádné pozemky. Město zaplatí 300 tisíc za
pozemek u koupaliště a ostatní pozemky směna 1:1.
3.2.
Úpravy hřbitova na Orlici
V. Vacek
- Budou použity peníze z prodeje pozemku u Koupaliště, možnost
spustit práce závisí jen na nás
- Převod hřbitova včetně zdi na Město je na BiHK
3.3.
Aktuální dění kolem kostela na Kunčicích
M. Šulc
- Obec přislíbila zaplatit nové chodníky na hřbitově, probíhá správní
řízení ve věci pokácení lipové aleje mezi parkánem a cestou, slavnost
míru 8.5. proběhla dobře a důstojně
- odsouhlasena nedělní mše sv. na Kunčicích o kunčickém posvícení
14.10.
3.4.

Prodej pozemků u Lukavského potoka

3.5.
Vybudování WC na Kunčicích
- Plán je připraven
- zjistit, zda je možno rozpočet snížit o brigádnické práce

V. Vacek
V. Vacek
M.Šulc

3.6.
Smlouva o užívání kostela na Šedivci
V. Vacek
- Připravena smlouva o předání kostela do vlastnictví obce, po
odsouhlasení obcí se zašle na BiHK
3.7.
Vyhřívání lavic v kostele na Orlici
V. Náhlík
- Představen rozpočet ve výši cca 80. tisíc
- FR doporučuje počkat na výsledky sbírky na střechu sv.Václava a poté
spustit sbírku na topení (do 30.6.)

3.8.
Granty na opravy 2018
J. Kalousková
- seznámení se získanými granty a jejich použitím (střecha sv. Václava,
restaurování křížové cesty z Orlice, Kopeček…) – podrobný článek
vyšel v Okénku
- na veškeré opravy památek byly peníze sehnány z jiných zdrojů než
z farnosti
- výborná spolupráce s Městem Letohrad
3.9.

Plánované zařízení elektrického zvonění v kostele v Letohradě

- úkol trvá dál
3.10
Sbírka na omítku Mistrovice
- proběhne v kostele v Mistrovicích 24.6.

4. Termíny dalších zasedání
Zasedání Farní rady 5.9. v 18.30 h.
Zasedání Výboru pastorační rady 27.8. v 17.30 h.

5. Závěr

V.Vacek

