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ZÁPIS 
z 1. farního setkání farníků Solnice, Skuhrov n. B., Uhřínov 

 

Na čtvrtek 8.8.2019 bylo svoláno setkání farníků z celé solnické farnosti. Setkání se 

uskutečnilo na faře v Solnici od 18:45hod. Sešlo se i s dětmi okolo 40 účastníků. 
 

1.  Úvodní modlitba  

     zahájil P. Augustín Slaninka, za farnost Dobrušku byl ještě přítomen P. Aloiz Šeliga 

2.  Po diskuzi o nefunkčnosti farní a ekonomické rady – návrh na volby do těchto uskupení.     

     Zajistí Dobruška ve spolupráci s farníky ze Solnice a Skuhrova n.B. 

3.  Domluvena změna mší svatých v týdnu a to následovně:  

     úterý – Solnice v 18 hod., čtvrtek Skuhrov n. B. – 18 hod. od úterý 20.8.2019. 

4.  Zajištěn seznam  e-mailových adres pro zasílání farních ohlášek. 

5.  Návrh na oslovení varhaníků paní Jechové a Ehlové, aby zastoupily dosavadní varhanici     

     Dášu Novotnou, která hrála ve Skuhrově i v Solnici. Pan Jílek by hrál v případě, že by    

     některá z oslovených nepřijala nabídku. Zajistí P. Slaninka 

6.  Informace o bohoslužbách v kostele na Uhřínově jak v dnešní době, tak i v minulosti.    

     Sloužena bude teď 9.8.2019 poutní mše v 16 hod., následně každou 3. sobotu v měsíci    

     v 16:30 počínaje měsícem říjnem. Návrh na příští poutní mši svatou – cyklovýlet (v mi- 

     nulosti osvědčený) 

7.  Náboženství se bude dále vyučovat na faře, termín se upřesní podle vyučování ve škole.   

     Připravit přihlášky- tiskopisy do kostela. Zajistí Cvejnová 

8.  V minulosti byly slouženy bohoslužby v Domě s pečovatelskou službou v Kvasinách,     

     kontakt na ředitelku Růžičkovou 494 596 510, se kterou by se dojednal zájem o mše,   

     zajistí P. Slaninka. Poutní mše byly slouženy v kapličce v Kvasinách – návrh na     

     obnovení, farníci nahlásí termín další poutě. 

9.  Zajistit kontrolu-revizi komínů – zajistí Cvejnová. 

10.  Ředitel farní charity z Rychnova nad Kněžnou informoval o situaci mladých maminek   

     s dětmi bez otce, které nemají kde bydlet. Jedna z variant využití bytu v 1. patře na faře. 

     Další návrh - krátkodobá ubytování přes zimu pro rodiče s dětmi, které jezdí do Orlických    

     hor – přínos nejen finanční, ale i užívání objektu (větrání, topení). Děkan informoval o   

     další možnosti a to ubytování řádových sestřiček z kontemplativního řádu, které pozval   

     otec biskup do naší diecéze. 

11. Pan Dropa z Uhřínova – nabídka prořezání stromů na farní zahradě případně i s místními    

      farníky. 

12. Společná debata, zakončení cca ve 21hod. 

 

V Solnici 8.8.2019 

Zapsala Cvejnová 
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