
 
Zápis ze zasedání FR konané 6.9.2017 

 
 1  Úvod 

přítomní dle prezenční listiny, jednání řídil pan Vl. Náhlík.  
 
 

1.1. Pan farář informoval o dosavadním využití fary a navrhl v případě potřeby 
vybudovat místnost v přízemí pro použití farnosti.    

1.2. Pan farář informoval o snižování platů/redukci úvazků duchovních a 
katechetek, a z toho vyplývající nutnost zamyslet se nad způsoby financování. 
Úkol: připravit podklady pro FR pro další postup v rámci farnosti  

            VPR 
1.3. informace o Kurzech Alfa (katecheze prováděná laiky) a možnosti uspořádat 

podobné kurzy ve farnosti.                      V.Vacek                                                                             
 

2. Pastorace 
2.1. Zhodnocení uplynulých akcí                                                           
2.2. Připravované akce 

 
Svatováclavská slavnost 

program: 11:00 mše svatá, zpívat bude sbor Familia Cantorum 
                12:00 oběd 
                13:00 divadlo Damúza 

 14:00 folklorní soubor Jitřenka 
 15:00 Křupky 
 16 -18:00 Apaluchaband 

 
Případný výtěžek z akce bude použit na opravu střechy kostela sv. Václava.  
Zajištění občerstvení         Čandovi  
Hry pro děti připraví skauti, tombola a ostatní koordinace  J.Skalická 
27.9. v 16.00 – brigáda na terase k přípravě prostoru  
 
11.9.  v 19 hodin se sejdou zájemci k diskuzi nad otázkami, které nám kladou 
příslušníci jiných církví. 
 
Seminář o liturgii – 7. října v Centru pod střechou v 15:00. přípravná skupina zajistí 
program, předsedat semináři bude Josef Bernad,  koordinátor: Pavel Vychytil 
 
Vojtěchovy stopy – akce u příležitosti zakončení 28. ročníku česko-polských  dnů 
křesťanské kultury. Účast lidí z partnerských polských měst a představitelů města. 
Město požádalo farnost o pomoc s průběhem oslav.  
 
Program: 10.15 mše svatá na Orlici 
       12:00 společný oběd v Orlovně 



       l3:00 divadlo a koncert v kostele sv. Václava 
       14:00 umístění pamětní desky 
       občerstvení, závěr 
 
prezentace farnosti během oběda       M.Honzátko 
zajištění oběda - skupina, která připravuje pohoštění na Orlici, případně požádáme 
paní Lenku Šlezingrovou.   
Zajištění prostor pro umístění  desky      V.Vacek 
Koordinátor akce          Jana Skalická 
 
Posvícenská bohoslužba 15.10. bude na Kunčicích. 
 
Farní odpoledne 12.11. - Vítáme návrhy na náplň odpoledne. Cílem odpoledne je 
pobýt spolu a popovídat mimo prostor bohoslužeb.                                                    

FR 
 
 
2.3. Výuka náboženství začne 18.9. Je přihlášeno 96 dětí, jedna skupina se bude 

scházet na faře – chceme tím podpořit vznik společenství mladých.  
 
2.4. Přednášky ČKA  

19.9. Mgr. Ondřej Macek Th.D.: Spiritualita Martina Luthera 
7.10. Doc.PhDr. Tomáš Petráček:Reformace jako bod zlomu západního 
křesťanství 
19.10. MUDr. Helena Máslová: Ženské peklo 
 4.11. Jindřich Halama: Není moci než od Boha? 
Všechny přednášky se konají v evangelickém kostele a začínají v 19 hodin. 
 

2.5. Slovo pro děti  bude pokračovat. 10.9. v 17:00 na faře schůzka mládeže o 
formě spolupráce. Do konce kalendářního roku jsou vypsané termíny, kam se 
může zapsat každý, kdo se chce zapojit.                                                                                
          M.Mikysková 
 

 
3. Charita 

FR byla informována o akcích Charity: 
– 15.9. Den Charity – koncert v Ústí n.O. 

       - 3.10. Slavnostní otevření terapeutických dílen v Králíkách 
       - 1.11. Den otevřených dveří v ošetřovatelské službě Letohrad 
       - 12.10. Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Lanškroun 

I.Marková 
 
4. Ekonomika 
 



4.1.Směny pozemků – jsou vypracovány smlouvy, které po odsouhlasí 
Zastupitelstvem budou zaslány k podpisu na biskupství. Tím bude směna pozemků 
uzavřena. 
 
4.2. Hřbitov u kunčického kostela – do konce roku bude opravena márnice, požádáme 
o zásah do okolních stromů, aby neškodily nové krytině. Práce na hřbitově pokračují, 
budeme jednat o renovaci vstupních bran. Bára Náhlíková vypracovala pěkný návrh 
konečné úpravy hřbitova s umístěním nápisových desek z odstraněných pomníků na 
zeď a památníku padlým na hřbitov. Uvažujeme o nasvícení kostela, projekt je 
rozpracován. Sejdeme se se zástupci města a budeme činit kroky k realizaci.  
           M.Šulc 
4.3. Kaple v Červené - žádáme úřad o povolení kácení stromů, které ohrožují 
bezpečnost a zabraňují pohledu na kapli.  Po vykácení stromů bude dřevo nabídnuto 
k prodeji, ze zisku bude uhrazeno vysázení nízkých kultivarů, které by do budoucna 
neohrožovaly okolí a nerušily výhled na kapli. Samotná kaple je v dobrém stavu. 
Stará se o ni pan Horák.  
- P. Vychytil navrhuje, aby se do kaple neinvestovalo, ale nechala se v péči občanů 
Červené. Zástupci FR navštíví schůzi osadního výboru a budou o této věci jednat. 
        V.Vacek, J. Skalická, P. Vychytil 
4.4. Ozvučení v Mistrovicích – 1. října proběhne ve všech kostelech farnosti sbírka, 
která bude určena na toto ozvučení. 
 
4.5. Parkování u orlického kostela a úprava hřbitova  
- Pan arch. Smyčka vytvořil návrh – představení a diskuze nad ním bude 24.9. po 
bohoslužbě.  
- Oslovíme Báru Náhlíkovou, zda by se též chtěla podílet na úpravě prostoru okolo 
kostela.  
- Připravený návrh bude ze strany FR nabídnut městu (jako vlastníku) k realizaci.  
 
 
Termíny dalších setkání: VPR 4.10 v 18.30 
       FR 29.11. v 18.30 
       ER bude upřesněno 
zapsala J.Skalická 


