
Zápis ze schůze FR konané dne 22. 2. 2017 
 Přítomní dle prezenční listiny uložené na faře, jednání vedl Ing. Vladislav Náhlík.   1. Úvod – přivítání přítomných   2. Pastorace             2.1. Pastorační plán  2.1.1. zhodnocení akcí proběhlých prosinec – únor. - Bohoslužby v týdnu jsou málo navštěvovány, i když se jedná o bohoslužby konané při příležitosti svátků (Svaté rodiny, Zjevení Páně, Uvedení Páně do chrámu). - Setkávání na faře: -  pravidelně se setkávají rodiče dětí, které letos půjdou poprvé ke Stolu Páně. -  proběhla setkání lektorů, setkání lidí, kteří připravují přímluvy a těch, kdo se starají o naše kostely. Pan farář všem poděkoval za jejich službu. - probíhají setkávání snoubenců a novomanželů, kterým se věnuje pan farář - Ekumenická bohoslužba se uskutečnila 29.1. - Slovo pro děti probíhá každou druhou neděli, rodiče připravují program, celkem ho využívá asi 30 dětí.  2.1.2. Plánované akce na březen až květen - podrobně v pastoračním plánu, který je zveřejněný na webu farnosti.  - Velikonoční akce budou podobné jako každý rok. Výjimkou bude provedení zhudebněných Markových pašijí na Velký pátek na náměstí v Letohradě v podání sopotnického souboru. Požádali jsme město o příspěvek na stavbu podia.        Z: J. Skalická  2.2. Seminář o liturgii 14.1. Účast cca 40 lidí. Vyplynulo z něho, že všichni směřujeme ke stejnému cíli, jen používáme různých cest a je potřeba, abychom se navzájem tolerovali. Některé věci se vyřešily hned, jiné potřebují k naplnění delší čas. Pokud bude zájem a najdeme téma, budeme v besedách pokračovat.  - Momentálně chybí osoba, která by se věnovala ministrantům.            Z: P. Vychytil  



2. 3.  Zpráva o plnění strategických tezí pro  2016 – 19  2. 3. 1. Komunikace –  zápisy z FR se vkládají do Okénka jako příloha celé. Zkrácená textová informace z jednání PR a ER se zveřejňuje v rubrice Farní rada informuje.  Vyúčtování farnosti se bude zveřejňovat až po obeznámení ER, aby mohli členové ER reagovat na případné dotazy farníků. Pastorační rada bude zveřejňovat aktuální témata, na kterých se rada dohodne a heslovité info o akcích.                    Z: I. Marková 2. 3. 2. Mládež se neschází, ale pomáhá, když je oslovena. (Někdo jezdí na Vesmír, někdo pomáhá s  přípravou Slova pro děti, Tříkrálovou sbírkou, ve skautu, hlídání dětí při farních akcích atd.) Patří jim za to náš dík.  2. 4. Ostatní pastorační témata  2. 4. 1. Upomínky na křest –  je připraven grafický list s vloženým přáním od pana faráře a popsaným významem jména křtěného. Z: Vacek, Skalická  2. 4. 2. Akce 24 hodin pro Pána. Cíl: celý svět se má spojit v Adoraci. Naše farnost se akce zúčastní. Pro tuto příležitost bude otevřen kostel sv. Václava. Pan farář napíše článek o Adoraci.  2. 4. 3. Postní pokladničky – před Velikonocemi je doporučeno myslet na lidi, kteří se nemají tak dobře jako my, a něco si odříct. Je možné se do této akce dobrovolně zapojit. Pokladničky budou k vyzvednutí v kostelech, výtěžek je možné věnovat na novou střechu farního kostela.                                                                                Z: J.Skalická 2. 4. 5. Agapé po mši svaté na Orlici – do této služby se zapojilo několik rodin, děti rády obsluhují, lidé mají možnost při kávě a čaji si popovídat. Dochází ale k umazávání lavic a podlahy jídlem. Zástupci, kteří pohoštění připravují se sejdou s uklízečkami a domluví se na řešení.  Z: J. Andrášová  2. 4. 6. Brány památek dokořán – opět se zapojíme nabídkou prohlídky a programu v našich kostelech.                          Z: M.Šulc  2. 4. 7. Víkend rodin proběhne v termínu 26. – 28. 5. v diecézním středisku Vesmír. Zájemci se mohou hlásit do konce dubna u Jany Skalické. Z: J. Skalická  2. 4. 8. Diecézní setkání ministrantů – 27.5. v Dobrušce. Kdo by se chtěl zúčastnit, ať se přihlásí na faře. Podle zájemců budeme hledat dospělého, který by je na setkání doprovodil.                 Z: J.Skalická                                                          



        3. Ekonomika  3.1 Jednání s městem o směně pozemků- na doporučení EK rady FR odsouhlasila směnu pozemků, které město potřebuje.  Směny pozemků musí schválit Zastupitelstvo města, potom zašleme konečný návrh na BiHK, které se k problematice vyjádří. Poté bude směna zrealizována.  3.2. Zpráva o hospodaření za rok 2016 – ER informovala o hospodaření za rok 2016, FR hospodaření schválila.    3.3. Schválení rozpočtu na rok 2017 – ER přednesla plán, který FR schválila  3.4. Plán investic, žádosti o granty. V současné době se pracuje na opravě kaple na Kopečku, hřbitovní zdi (financuje Město) u kunčického kostela, márnice a restaurování obrazů křížové cesty z kostela na Orlici. Kromě toho bychom letos chtěli zahájit opravu střechy kostela sv. Václava. Na všechny projekty je zažádáno o grant, podle jeho výše budou projekty pokračovat.   3.5. Sbírka na opravu střechy kostela sv. Václava - oprava bude vyžadovat naši spoluúčast, proto FR rozhodla o založení zvláštního účtu a vyhlášení sbírky. Každou první neděli v měsíci bude při bohoslužbách účelová sbírka, která bude poskytnuta na opravu střechy. V kostelech budou lístky s bankovním číslem a variabilním symbolem.                                                                                                      Z: J. Kalousková  3.6. Stav účtu na opravu márnice na Kunčicích – na zvláštním účtu je v současné době 28.940,- Kč. Požadovaná spoluúčast farnosti na statickém zajištění márnice je 31. 353,- Kč, sbírka pokračuje. V pátek 12. 5. proběhne společenské setkání "večer v kunčickém kostele“ se zajímavým programem, kde bude také možno zhodnotit dosavadní výsledky zlepšování prostranství v okolí kostela a přispět na financování.                                                                                                       Z: Šulc, Kalousková  3.7. Ostatní ekonomická témata 3.7.1. Parkování u orlického kostela – bude řešeno současně s rozšířením hřbitova, podle návrhu pana Smyčka. Návrh dostanou členové FR e-mailem. Zatím bude parkování upraveno dopravní značkou. Převod hřbitova do vlastnictví města je v zájmu obou subjektů a vypracovávají se podklady pro předání.                      Z: J. Skalický  



 3.7.2. Topení v orlickém kostele. Hledáme vhodný způsob vytápění.             Z: J. Mikyska  3.7.3. Zabezpečení kostela sv. Václava – musí se udělat nové. Jsou 2 řešení, jedno předložila firma Trade Fides, druhé firma Epimo. Obě nabízejí různá řešení s rozdílnými financemi. Budeme jednat. Pokud existuje grant na pořízení dražšího systému, požádáme o něj. V opačném případě zvolíme řešení levnější od firmy Epimo.     Z: J. Mikyska  3.7.4. Zabezpečení kaple na Kopečku. Protože uvažujeme o předání tohoto objektu městu, mělo by i město zaplatit jeho zabezpečení. Napíšeme žádost na radu města.           Z: J. Skalický  3.7.5. Dveře kostela v Letohradě – nutný nátěr dveří vedoucí do sakristie stejnou metodou, jako dveře ostatní.                                                          Z: V.Vacek  3.7.6. okolí kaple v Červené – je potřeba vyčistit prostor v okolí kaple od náletového porostu.                                                                                                Z: V. Neruda  3.7.7. Oprava koryta Lukavického potoka – v rámci opravy bude potřeba vykácet náletový porost a umožnit pracovníkům přístup přes naše pozemky. Vše je řádně ošetřeno smlouvou.   4. Termíny zasedání FR  Pastorační rada  27.3. v 17.30 h. Ekonomická rada     5.4. v 18.30 h. Farní rada    24.5. v 18.30 h.      zapsala: Jana Skalická 


