
Zápis ze zasedání Farní rady 
dne 5. 3. 2019 v 17:30 hod. 

 
Přítomní dle prezenční listiny, uložené na faře 
 
 
1. Úvod          V.Náhlík 
2. Pastorace 

2.1. Pastorační plán        I. Marková 
2.1.1. Byl představen a schválen pastorační plán na rok 2019  
2.1.2. Plánované akce na březen – květen 

Březen:  
3.3. Misijní karneval                 Vychytilová 
6.3. Popeleční středa 
7.3. – v 9 h. Světový den modliteb  – ekumenická akce pro dospělé J.Skalická 
22.3. Přednáška ČKA: Tomáš Soukup – Vliv výživy na život člověka 
26.3. Setkání na faře:         V.Vacek 
 -   rodičů dětí, které letos půjdou poprvé ke Stolu Páně 
Setkání lektorů             
30.3. Postní duchovní obnova (M. Beran), 9.30 h. – najít vhodné místo 
           J.Skalická 
Křížové cesty: Kunčice, Orlice, Letohrad 
 
Duben: 
Návštěvy nemocných před Velikonocemi      V.Vacek 
Přednášky ve školách o Velikonocích      katechetky 
14.4. Květná neděle  - Letohrad - zpěv Familia Cantorum,  
                                      - Orlice scénka -  Vjezd do Jeruzaléma   
                                      - 15 hod. kostel sv. Václava  - bohoslužba smíření 
VELIKONOČNÍ TRIDUUM  
18.4. Zelený čtvrtek –  poděkování lidem, kteří slouží druhým 
             představení dětí, které letos poprvé půjdou ke Stolu Páně, po 
bohoslužbě adorace 
19.4. Velký pátek –  15 h. bohoslužba, 15.30 h. - scénka „Odsouzený“ na 
náměstí (bylo odsouhlaseno použít část grantu z Města na náklady na tuto akci, 
cca 10 tis. – nájemné podia, látka na kostýmy, zvukař - z celkových 30 tis.)  
20.4. Bílá sobota  –  Adorace v kapli 
21.4. Vzkříšení      – Slavnostní bohoslužby Orlice, Letohrad  



                                 - Společná snídaně v Orlovně, občerstvení  Andrášová 

26.4. přednáška ČKA: Jiřina Šiklová - Rovnoprávnost žen a mužů, gender   
Pobožnost  Cesta vzkříšeného       J.Skalická 
Setkání  rodičů dětí, které letos půjdou poprvé ke Stolu Páně  V.Vacek 
27.4. Brány památek dokořán – kaple na Kopečku, kostel sv. Václava M.Šulc 
Misijní štrúdlování                   Vychytilová 
Putovní výstava „Adopce na dálku“ po kostelech farnosti  Charita 
 
Květen:  
3.5.  Přednáška ČKA: Václav Vacek – Nejčastější chyby v partnerských vztazích 
5.5.   Lukavice poutní slavnost  
5.5.  Orlice - obnova manželského slibu 
7.5.  Vzpomínkový večer – 18.30 h. Kunčice                                             Šulc, Marková 
12.5. Slavnost dětí – poprvé ke Stolu Páně 
15.5. Svátek Jana Nepomuckého – bohoslužba v 18 h., Kopeček 
19.5. Kopečková pouť, zajistit ozvučení (zajistit služby na hlídání 18.-19.5.) 
                                                                                                                M.Šulc 
24. – 26.5. Víkend rodin na Hedeči 
 
      2.2 Akce diecéze – na vývěskách, v Okénku, možno dávat na farní web 
 
      2.3 Ostatní  
-  Návrh uspořádat některý z absolventských koncertů ZUŠ v červnu na Kopečku   
   k propagaci opravené památky.                 J.Skalická 
 
- 1.7. 2019 odchází pastorační asistentka Jana Skalická do důchodu, sepsat 
náplň práce a rozsah úvazku, následně se rozhodne o výši platu – zda a kolik 
bude farnost doplácet, pak v kostele vyhlásit kdo by měl zájem o práci 
pastorační asistentky 
 
       2.4  Vyhodnocení práce FR – co se podařilo/nepodařilo                    M. Šulc 
        - do 30.4. všichni garanti zašlou vyhodnocení úkolů svých okruhů 
 
       2.5  Volba nové farní rady       V. Vacek 

- Na jaře proběhnou nové volby do FR (5.5. první kolo, 2.6. druhé kolo), 
podrobnosti v Okénku, budou osloveni navržení členové volební 
komise 
 
 



3. Ekonomika 
3.1. Výsledek hospodaření farnosti za rok 2018            Kalousková 

- Představen FR, podrobně v Okénku 
- Bylo vysloveno poděkování Janě Kalouskové za nezištnou práci – 

administrace projektů a grantů, podklady pro účetnictví atd. 
3.2. Vyhřívání lavic v kostele na Orlici (v Letohradě)   V. Vacek 

- Práce pokračují dle plánu, sbírka cca 120 tis. Kč pokračuje 
- Bylo navrženo a odsouhlaseno pořídit vytápění i do kostela v 

Letohradě 
3.3. Žádost města o odkup větší části pozemků u koupaliště V. Vacek 

- V jednání – čeká na BiHK na vyřízení 
3.4. Smlouva o užívání kostela na Šedivci    V. Vacek 

- V jednání – čeká na BiHK na vyřízení 
3.5. Převod kaple sv. Jana Nepomuckého na město   V. Vacek 

- V jednání – čeká na BiHK na vyřízení  
3.6. Vydláždění prostoru pro Agapé     J. Skalický 

- Na jaře zahájit práce ve spolupráci se Št.Čandou a L.Stejskalem  
3.7. Aktuální dění kolem kostela na Kunčicích    M. Šulc 

- Pokáceny další dvě lípy, ořezány zbylé, svah ke hřišti bude nutno do 2 
let zalesnit – ideálně nízkým porostem 

3.8. Vybudování WC na Kunčicích      V. Vacek 
- Projekt ve zpracování u L. Stejskala 

3.9. Plánované stavební projekty na rok 2019    V. Vacek 
- Do dvou let se předpokládá ukončení podpory církve ze strany státu 

včetně oprav památek 
- Statická oprava vnějších zdí ambitů a jejich omítek. Osazení okapních 

žlabů ambitů a oprava kamenného soklu sklepů (žádost o grant) 
- Restaurování průčelí (omítky a fresky, kamenné prvky) kostela sv. 

Václava (žádost o grant) 
- Okenice do kostela na Orlici (žádost o grant) 
- Mříž do vstupních dveří kostela na Orlici 
- Pořízení okenních kliček na faře, výmalba vnitřních prostor, nátěr 

oken a dveří (návrh potřebných oprav a rozpočet)  ER                                                                                             
- Nástěnka na vrata dveře fary 
- Větší nástěnka před orlický kostel 



3.10. Odsouhlasen nákup stanu – vyhlásit v kostele, kdo by měl zájem 
stát se správcem (skladování, půjčování atd.)   V.Neruda 

3.11. Sbírka v Mistrovicích – o pouti a posvícení   B.Novotná 
 

4. Termíny zasedání FR, pastorační a ekonomické rady  
Příští zasedání FR bude 11.6. v 17 h. 
 

5. Závěr 

 


