
Zápis ze zasedání Farní rady 

Dne 18. 5. 2016 v 18:30 hod. 

Přítomní podle prezenční listiny, která je uložená na faře. Jako hosté se zúčastnili začátku jednání pánové 

Josef Bernard (bod 2.4.) a Tomáš Moravec (2.3.). 

Vzhledem k přítomnosti hostů byl program jednání pozměněn, takže prvním bodem programu byl bod 

2.4., dále bod 2.3. a poté již jednání probíhalo podle plánu. 

1. Úvod 

Pan farář Vacek přivítal přítomné členy FR, jednání dále moderoval V. Náhlík. 

2. Pastorace 

2.1. Zpráva o plnění strategických tezí FR pro 2016 – 2019 

2.1.1. Školní mládež       J. Skalická 

Jana Skalická seznámila členy FR s plněním úkolů dle Strategického plánu FR: 

 Náboženství na školách funguje. Žáci, kteří nechodí na náboženství, jsou v rámci roku 

seznamováni s vybranými tématy formou návštěv pastorační asistentky ve školách – 

v poslední době Velikonoce, význam poutí a osobnosti sv. Jana Nepomuckého. Školy mají o 

témata velký zájem. 

 Předškolní děti - není zjištěno, jestli by byl zájem o náboženskou výchovu předškolních dětí. 

Do konce školního roku Jana Skalická navštíví školky, jestli by byl zájem o podobné vstupy 

jako do škol (jednalo by se o nárazovou akci max. 2 x do roka). 

 Ke zjištění zájmu o náboženské vzdělávání by mohly pomoci „hloubkové rozhovory“ (viz bod 

2.4. - ve skupině rodiny) a případně následná anketa. Článek o možnosti náboženského 

vzdělávání předškolních dětí bude v prázdninovém Okénku. 

Termín: konec června a prázdninové Okénko, zodpovídá: J. Skalická 

 Zapojení dětí do „Péče o boží muka“ se zatím nepodařilo zrealizovat. Děti i dospělí budou 

vyzváni, aby vytvořili ve svém okolí skupinku složenou senior + děti, a společně pečovali o 

památku ve svém okolí (pokud někdo z místních se o památku nestará). 

Termín: začátek školního roku, zodpovídá: J. Skalická 

 „Duchovní babičky“ na Zelený čtvrtek byli farníci vyzváni, jestli by se nepřihlásili jako patroni 

pro děti, které letos přijmou poprvé Tělo Páně. Víme jen o dvou případech. Pro příští rok 

zvolíme jiný způsob, anonymní. 

Termín: do Svatého týdne 2017, zodpovídá J. Skalická 

 Koordinace činností s Misijním klubkem – setkání s Monikou Vychytilovou zatím neproběhlo, 

úkol trvá. Děti, které jsou zapojeny, práce baví. Odměnou jim jsou různá setkání v rámci 

diecéze i republiky a samozřejmě vědomí solidarity s dětmi, celého světa. Děti pracují podle 

určitých pravidel a plánů, které jsou koordinovány biskupstvím. Monika se věnuje dětem, 

které doprovázejí hudbou bohoslužby na Kunčicích, o pravidelném hraní na Orlici zatím 

neuvažují. 

Termín: do 30. 6. 2016, zodpovídá: V. Vacek 

 Misijní klubko Lukavice – zatím nebylo založeno. Děti byly o projektu informovány.  Pojedou 

na setkání v září do Chocně. Pokud projeví zájem zapojit se, klubko se založí. Nápad vyvstal ze 



skutečnosti, že v Lukavici je stále velký počet dětí, které na náboženství chodí, ale 

s přechodem do 2. stupně končí. 

Termín: říjen 2016 zodpovídá: J. Skalická 

 Hraní na Orlici – FR diskutovala o hudebním doprovodu na Orlici, který je na vysoké úrovni. 

Chtěli bychom podpořit příchod dalších muzikantů, jednak pro možnost střídání, ale také 

proto, aby se další lidé měli možnost zapojit do přípravy bohoslužby. Děkujeme Janě 

Kinscherové a ostatním hudebníkům, jejichž práce si velmi vážíme.   

       Zodpovídá P. Vychytil 

2.1.2. Rodiny        J. Andrášová 

Jana Andrášová seznámila členy FR s plněním úkolů dle Strategického plánu FR: 

 Agapé na Orlici – nejedná se pouze o občerstvení. Vzniklo na základě potřeby věřících, kteří 

se mají vzájemně povzbuzovat, sdílet – žít evangelium. Setkání po bohoslužbě k tomu patří. 

Na přípravě se podílí několik rodin, které se střídají. Každý, kdo má zájem, může nabídnout 

svou pomoc. 

 Víkendový pobyt v Ráji. Přihlásilo se 16 rodin. Farnost zaplatila zálohu, do 2. 6. má být 

zaplacen doplatek. Rodiny budou vyzvány, aby do tohoto data, zaplatily částku, která jim byla 

vypočítána. Farnost odsouhlasila příspěvek na každé dítě starší 3 let - 260,- Kč. 

2.1.3. Senioři        O. Doskočilová 

Olina Doskočilová seznámila členy FR s plněním úkolů dle Strategického plánu FR: 

 Senioři pomáhali při úpravě kuchyně na kunčickém hřišti.  

 O. Doskočilová dochází na setkání na Kunčice, žádá V. Luxe, aby chodil na setkání 

letohradské skupiny. Obě dvě skupiny vede V. Tomek. Dostává materiály pro seniory, 

které jsou vydávány biskupstvím. 

2.2. Pastorační plán        J. Skalická 

2.2.1. Krátké zhodnocení akcí únor – duben 

 Vydařila se akce „Brány památek dokořán“. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili jako 

dobrovolníci. Velký dík patří Milanu Šulcovi, který vše zorganizoval. 

 Kopečková pouť – Lukáš Faltus zajistí ozvučení při bohoslužbách. Rádi bychom nechali kapli 

otevřenou do 16 –ti hodin, vyzveme dobrovolníky, kteří by byli ochotni mít službu. Příští rok 

musíme zajistit služby včas. 

Zodpovídá: Skalická 

2.2.2. Plánované akce na květen – září 

 Přednáška ČKA v evangelickém kostele 11. 6. v 19 hod Halyna Kličak, ukrajinská bohemistka – 

Ukrajina včera a dnes 

 Svatováclavská slavnost – musíme zajistit program a pronájem prostorů používaných při 

slavnosti. Pokud bude hudební festival, který chtěla mládež uspořádat v předvečer slavnosti, 

musíme žádat o pronájem prostor na 2 dny. Zatím ale o jeho uskutečnění nic nevíme. 

Termín: konec května zodpovídá: Skalická 

2.3. Příprava webových stránek – zpráva o stavu    P. Vychytil 

Tomáš Moravec seznámil přítomné s vytvářením nových webových stránek, které by vyhovovaly 

dnešním požadavkům moderní komunikace a prezentace. Členové FR rady bez větších připomínek 



vyjádřili souhlas s předloženými návrhy a zároveň poděkovali za práci, kterou na tomto poli odvádí 

Tomáš Moravec, Mirek Honzátko a Iva Marková. FR schválila, že v sekci „Kontakty“ bude uveden 

telefonický a e-mailový kontakt na faráře a pastorační asistentku. K dispozici bude rovněž rozpis 

služeb kostelníků v Lukavici a na Orlici. Před vlastním spuštěním dostanou členové FR odkaz, kde si 

prohlédnou finální podobu, a po schválení budou stránky zpřístupněny veřejnosti. 

2.4. Jak využijeme informace z návratek   V. Vacek, J. Skalická, V. Náhlík 

Pro zpracování informací z návratek V. Náhlík navrhl vytvořit pracovní skupinu, která roztřídí 

připomínky na dvě části - navrhne témata, která se budou automaticky realizovat a témata, která se 

budou dále zpracovávat. Pracovní skupina návrh předloží ke schválení FR, zároveň navrhne způsob 

komunikace s těmi, kteří návratky vyplnili. Do pracovní skupiny byli navrženi - Václav Vacek, Vladimír 

Lux a Pavel Vychytil. Tento postup i složení pracovní skupiny FR schválila. Téma bude projednáno na 

příštím zasedání pastoračního výboru. 

 

Na jednání byl přizván sociolog Josef Bernard, který představil 2 způsoby, jak získat reprezentativnější 

informace o názorech farníků: 

a) Forma ankety – formulace otázek týkající se konkrétní záležitosti s připravenými možnostmi. 

Účastník ankety si vybírá, která možnost je mu nejbližší. 

b) Forma hloubkového průzkumu – rozdělení respondentů do skupin (např. mládež do … let, 

rodiče s dětmi do… let, dospělí od … do … let, senioři apod.). Vytipování vhodných 

respondentů z každé skupiny - respondenti musí být vytipováni tak, aby bylo zaručeno co 

největší spektrum názorů. Respondenti budou po skupinách pozváni na schůzky, kde 

proběhne řízená diskuze nad vybranými tématy. 

FR schválila k realizaci postup podle bodu b) a počítá s realizací v první polovině roku 2017. 

       Zodpovídá J. Andrášová 

2.5.  Ostatní pastorační témata     V. Vacek, J. Skalická 

 Dopisy - pastorační výbor navrhl napsání 3 dopisů týkající se: 

o  uprchlíků (panu biskupu Malému) 

o podpory stanovisek Prof. Tomáše Halíka  

o dotazu na pana biskupa Vokála ohledně informací ekonomického zajištění farností v 

budoucích letech.  

Pan farář připravil návrhy, do neděle 22. 5. mohou členové FR zasílat připomínky a 

stanoviska k odeslání/neodeslání konkrétního dopisu. 

 Zápisy z jednání FR – FR rozhodla o způsobu zveřejňování zápisů ze svého jednání: budou 

zveřejňovány v plném rozsahu a vkladem do Okénka. Zápisy z orgánů FR jsou interní pouze 

pro potřebu členů FR, důležité informace mezi jednáním FR budou zveřejňovány v Okénku 

v nově zřízené rubrice „FR informuje“. Zodpovídá: I. Marková 

3. Ekonomika 

3.1. Výstup z návštěvy pracovníků biskupství    J. Skalický 

Farnost navštívili pracovníci biskupství, prošli pozemky, které vlastníme. Mimo jiné prověřovali záměr 

prodeje části pozemku u koupaliště. Navrhli, že vypracují smlouvu, která zajistí zhodnocení zbývající 

části, aby se v budoucnu dala využít. O některé pozemky projevilo zájem město. Pracovníci biskupství 

doporučili, abychom pozemky, o které má město, zájem směnili za jiné. 



3.2. Přehled restituovaných pozemků     J. Skalický 

 Orlický hřbitov - město potřebuje rozšířit hřbitov pro urnový háj. Jednáme s městem o 

převodu hřbitova do jeho vlastnictví, potom prodáme/směníme potřebný pozemek. Město 

náš návrh akceptuje. 

 Kunčický hřbitov – rovněž kunčický hřbitov nemá volnou kapacitu na nové urnové hroby. 

Požadované pozemky městu za tímto účelem prodáme/směníme. 

 Veškerý prodej/směnu pozemků musí schválit pan biskup. Jednání se vlečou a to nepřispívá k 

dobrým vztahům město – farnost. 

3.3. Prodej pozemku u koupaliště – stav     J. Skalický 

 Podle informace od vedoucího odboru správy majetku biskupství pan biskup Vokál prodej 

zamítl (později potvrzeno dopisem ze dne 19. 5. – pozn. zapisovatele) 

3.4. Dopravní situace u orlického kostela – informace o jednání s panem Chalupníkem 

         J. Skalický 

 Ke schůzce z časových důvodů nedošlo. Odloženo na září 2016. 

 Bude prověřena možnost využití technologie, která by udržela na louce travní porost při 

občasném parkování (1x/týden).    Zodpovídá Vacek, Skalický 

3.5. Ostatní ekonomická témata       V. Vacek 

 Venkovní dveře orlického kostela, dveře toalet (bývalá márnice) a dveře hřbitovní zdi 

potřebují nový nátěr. Hledáme dobrovolníka, který by se práce ujal.   

        Zodpovídá J. Mikyska 

 Před severními dveřmi orlického kostela chceme rozšířit pevnou plochu z pískovcových 

kamenů. Poprosíme lidi o pískovcové ploché kameny (dlaždice) pokud jim doma zbývají a pak 

je zadláždíme.  Plochu trávníku směrem k toaletám (bývalá márnice) chceme urovnat a 

asfaltovou cestu nahradit lepší variantou. Pan Štefan Čanda st. ochotně nabídl, že se této 

akce ujme. (Odborná konzultace se zahradním architektem Davidem Smyčkou). 

 V kunčickém kostele se na levé straně kůru mezi oblouky bortí zeď. Při opravě márnice 

pozveme statika, aby určil příčinu borcení. (Před léty jsme nechali zpevnit základy kostela 

v presbytáři a sakristii.)      Zodpovídá Vacek/Šulc 

4. Termíny zasedání FR, pastorační a ekonomické rady    V. Náhlík 

 Příští zasedání farních orgánů se budou konat v následujících termínech: 

o Pastorační výbor – 1. 6. 2016 v 18,30 hod. 

o Ekonomická rada – 14. 6. 2016 v 18,00 hod. 

o Farní rada – 7. 9. 2016 v 18,30 hod. 

5. Závěr 

Pan farář Vacek poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

         Zapsala: Jana Skalická 


