
KANDIDÁTI DO PASTORAČNÍ RADY 2021-2025 
 

 1. Bc. Anežka Benešová – Je maminkou dvou malých dětí. Vystudovala 

žurnalistiku a sociologii v Brně, spolupracovala s rádiem Proglas a přispívá 

do časopisu Nové město. Hraje a zpívá nejen ve farnosti a v současné době 

s kapele Four in Van nahrává album. Ráda by se podílela na hudebním 

obohacení farnosti.  

 

   

2. Mgr. Jolana Morávková – Má tři děti ve věku 7, 12 a 15 let. Na ZŠ v Ústí 

nad Orlicí se snaží žáky učit přemýšlet a počítat. Dokáže si představit péči o 

mládež v naší farnosti. 

 

 

  

3. Mgr. Marie Severová – Má dvě dospělé děti a dvě vnoučata. Od roku 1982 

pracuje jako učitelka na Stavební škole Vysoké Mýto, nyní jen na částečný 

úvazek jako důchodkyně. Ve farnosti má na starosti úklidové a květinové 

skupinky a sama účastní také úklidů kostela. 

 

 

 

4. Jana Smělá – Má dvě dospělé děti a zatím jedno vnouče. Pracovala jako 

fyzioterapeutka ve škole Svítání. Ráda by se stala oporou seniorům naší 

farnosti, které by ráda podpořila také pomocí při účasti na mši sv. 

 

   

 

5. PhDr. David Vích – Otec dvou dětí. Od roku 2005 pracuje jako archeolog 

ve vysokomýtském Regionálním muzeu a učí dějepis na ZŠ Školamyšl 

v Litomyšli. 

 

 

6. Pavel Víšek – Je otcem tří dětí ve věku 7, 11 a 16 let. Bydlí v Zaháji, kde 

je též v zastupitelstvu obce. Pracuje v Ivecu na kontrole. Ve farnosti se aktivně 

zapojuje do různých brigád v kostele. 

  

 
 

 

7. Jiří Zelenka – Otec čtyř dětí ve věku 2, 5, 8 a 11 let. Nyní pracuje ve firmě 

BV elektronik v Holicích jako kvalitář. Jiří je spoluzakladatelem rodinných 

prázdninových pobytů s malým oslíkem a v pastorační radě by se rád věnoval 

především rodinám s malými dětmi a jejím potřebám. 
 

 

 

Za farnost Vraclav byl navržen zástupce do pastorační rady – Stanko Herman. 


