Zápis ze zasedání Farní rady dne 24.5.2017 v 18.30 h.
Přítomní podle prezenční listiny uložené na faře, jednání vedl pan Vladislav Náhlík
1.

Úvod - přivítání přítomných, schválení programu

2. Pastorace
2.1. Pastorační plán
2.1.1. Krátké zhodnocení akcí únor – květen
Pobožností křížových cest před Velikonocemi se opět ujali
dobrovolníci, Květná neděle – farníci se zapojili do čtení pašijí ve
všech kostelích, na Orlici scénka dětí, odpoledne bohoslužba
smíření, Velký pátek – zhudebněné pašije na náměstí – zdařilá akce,
na snídani v Orlovně bylo hodně lidí
J.Skalická
Brány památek dokořán – zdařilá akce
M. Šulc
Večer u Kateřiny se také vydařil
M.Šulc, J.Andrášová
V květnu proběhla Obnova manželského slibu a 12 dětí přijalo
pozvání ke Stolu Páně
V.Vacek, J.Skalická
Kopečková pouť – proběhla výstava dokumentující stavební práce
na opravě Kaple sv. Jana Nepomuckého
L.Šponar, I.Marková
Víkend rodin na Vesmíru - účast 12 rodin a 7 „ hlídaček“ J.Skalická
Diecézní setkání ministrantů - účast 5 ministrantů s panem
Jaroslavem Kubíčkem

-

-

2.1.2. Plánované akce na červen
Akce na ukončení školního roku - výlety s dětmi organizuje J.
Skalická, farnost zakoupila tištěné vysvědčení, přihlášky na
náboženství na další školní rok opět k dispozici v kostelech, rodiče
dětí 2. stupně si mohou vybrat docházení na náboženství buď do
školy nebo na faru
Výstava krajek 29. 6. – 31.7. – rozdány úkoly pro zajištění vernisáže
a hlídání

-

Alfréd Strejček: Pocta F.V.Hekovi - 22.7. v 17 v kostele sv. Václava
Koncert Foerstrova ženského komorního sboru 24.8. v 19 hodin
v kostele na Orlici

2.2. Zpráva o plnění strategických tezí FR pro 2016 – 2019
2.2.1. Školní mládež – činnost probíhá dle stanoveného plánu, pro
nezájem se neopakovala aktivita „duchovní babičky“, v rámci
náboženství děti vyčistily kněžské hroby na letohradském
hřbitově.
J. Skalická
2.2.2. Rodiny s dětmi – na Orlici funguje Slovo pro děti, někteří
rodiče se scházejí nad tématy, která je zajímají, zvou i pana
faráře, pan farář vypracoval „sobotní liturgii s dětmi“,
pracovní verzi rozešle členům k diskuzi
J. Andrášová
2.3. Ostatní pastorační témata
2.3.1. Pastorační asistenti pro pohřby, bohoslužby smíření, křížové
cesty
Křížové cesty - probíhají za vedení dobrovolníků, pan farář
navrhuje, aby se konaly ve velikonoční době cesty Vzkříšeného.
Zkusíme na příští rok nějakou sepsat a realizovat.
Vacek,.Skalická
Je poptávka po jednoduchých pohřebních obřadech bez kněze,
taková forma zatím probíhá v evangelickém kostele, budeme
informovat pohřební službu, že k tomu mohou zájemci využívat i
naše kostely. Hledáme člověka, který by měl zájem o trvalou
jáhenskou službu.
V. Vacek
2.3.2 Texty do Okénka, redakční rada – pan farář vybízí k aktivitě při
psaní článků do Okénka a většímu podílu lidí na jeho tvorbě. Hledáme
lidi, kteří by chtěli pracovat v redakční radě.
V.Vacek
2.3.3. Skauti – navrhneme skautům, aby delegovali svého zástupce do FR
J.Skalická

3. Ekonomika
3.1. Jednání s Městem o směně pozemků. Zastupitelstvo odsouhlasilo
směnu pozemků podle našeho návrhu, požádáme pana starostu o
písemné vyjádření, které pošleme na biskupství ke schválení směny.
J. Skalický
3.2. Úpravy v okolí orlického hřbitova - návrh pana Davida Smyčky na
realizaci parkoviště byl přijat a postupně bude realizován. O návrhu na
úpravu hřbitova budeme dále interně diskutovat a seznámíme se se
situací na místě. Oba návrhy musíme rovněž projednat s Městem.
Úpravy by měly probíhat po předání pozemků hřbitova Městu po
dohodě s Městem - v režii Města dle našeho návrhu.
V. Vacek
3.3. Parkování u orlického kostela - navrhované řešení parkování u kostela
po domluvě farnosti s městem nebylo povoleno příslušným úřadem v
Žamberku. Pověření členové FR se proto sejdou k poradě na místě,
abychom se pokusili zamezit parkování v nepřehledné zatáčce.
J. Skalický
3.4. Žádosti o granty – aktuální stav
J. Kalousková
3.5. Sbírka na opravu střechy kostela sv. Václava – stav účtu J. Kalousková
3.6. Úpravy kunčického hřbitova – M. Šulc seznámil přítomné s aktuálním
stavem a dalšími záměry, kunčičtí jsou ochotni podílet se na menších
opravách, návrh uspořádat posvícenskou bohoslužbu na Kunčicích byl
odsouhlasen.
M. Šulc
3.7. Stav účtu na opravu márnice na Kunčicích
J. Kalousková
3.8. Ostatní ekonomická témata
V. Vacek
3.8.1. Topení v orlickém a letohradském kostele – zatím nebyl
vypracován návrh na řešení
J.Mikyska
3.8.2. Oprava nátěru dveří kostela sv. Václava a nátěrů okenic na
zvonici – hledáme dobrovolníka, který by se ujal této práce, J.
Mikyska zajišťuje nátěry na kostele na Orlici. V.Vacek
3.8.3. Výtěžek ze Svatováclavské slavnosti – možno podávat návrhy
na použití, příště FR rozhodne o účelu použití.

3.8.4. Kuchyňka na Orlici - p. Štefan Čanda začne s úpravou el.
vedení.

4. Termíny zasedání
Příští zasedání farní rady bude 6.9., pastorační rady 19.6. v 17.30 h.
5.

Závěr – poděkování přítomným za účast a rozloučení

zapsala: Jana Skalická

