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Z Á P I S 

z jednání pastorační a ekonomické farní rady Opočno. 

Termín konání:   12. 8. 2020 

Místo konání:   Opočenská fara 

Přítomni: pastorační rada P. Foltán, p. Fábera, pí. Filipová, pí Jirušková, p. Holeček 

              ekonomická rada p. Filip, p. Jurásek, p. Kahler 

Jednání zahájil P. Foltán modlitbou. 

Program jednání:   

I) Koncept rekonstrukce děkanství v Opočně. 

P. Foltán předložil koncept myšlenky rekonstrukce děkanství v Opočně. (příloha zápisu). 

Po projednání podnětů, názorů i připomínek byl radou odsouhlasen následující záměr: 

A) Fara. 

1) Přízemí: 

a) dvě místnosti vpravo přebudovat na bydlení pro kněze, včetně sociálního zařízení (sprcha, 

WC, kuchyňský kout) 

b) v současné komoře zřídit kancelář 

c) současnou kuchyň a jídelnu přepažit a vytvořit tak před vchodem do kanceláře návštěvní 

místnost. Ve zbylé části vybudovat malou kuchyň včetně společenské místnosti. 

2) První patro: 

a) ze dvou místností vytvořit bydlení pro náhodné návštěvy, včetně sociálního zařízení 

(sprcha, WC, kuchyňský kout). Toto by sloužilo též jako zázemí pro akce farnosti, konané ve 

velkém sále. 

b) velký sál přizpůsobit ke konání akcí určených jak pro farnost, tak i pro širokou veřejnost. 

3) Půda: 

Nutno provést úklid, zateplení a zhotovení podlahy pro možné uskladnění dočasně 

nepoužívaných předmětů. Nelze využít pro archiv. 

4) Sklep: 

Nebyl řešen. 

B) Kaplanka. 

Poněvadž rekonstrukce fary bude vyžadovat značné stavební úpravy (výměna oken, podlah, 

atd.) a  instalatérské práce (topení, vodoinstalace  elektroinstalace) se přítomní usnesli, že 

v prvé řadě je nutné zprovoznit kaplanku tak, aby se v ní dalo bydlet. Prověřit možnosti 

využití půdy nad kaplankou, zprovoznění obytných místností, zřízení WC, sprchového koutu, 

kuchyňky, využití garáže, topení, elektro a vodoinstalace atd. 

Nutno zajistit projektanta, který by tyto naše záměry vyprojektoval. 

I) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání. 

a) Technické úkoly: 

1) Věcné břemeno na vodovodní přípojku – úkol trvá. 

        zajistí: Kahler 

2) Věcné břemeno na přístup do půdních prostor klášterního kostela – úkol trvá 

        zajistí: Kahler 

3) Prodej přístavku a pozemků u klášterního kostela – úkol trvá 

        zajistí: P. Foltán 

4) Kontrola hasičů – proběhla dohlídka hasičů z Dobrušky. Nutno přepracovat operativní 

karty.        zajistí: Kahler 
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5) Rekonstrukce varhan – finanční prostředky na tento rok jsou zajištěny. Je stanoveno 

jednání na MÚ Opočno za účasti zástupců města, spolku pro obnovu varhan, varhanáře p. 

Boka a farnosti. Termín 9.9.2020. 

6) Parkování u kostela – z důvodu dovolené na MÚ projednat později. 

zajistí: P. Foltán 

7) Pojistná událost na věži děkanského kostela – nosné dřevěné konstrukce jsou opravené. 

Dokončení opravy se uskuteční po vyjádření památkářů k možnosti použití nerez sítí – 

v jednání. 

8) – stropní svítidla v klášterním kostele - splněno       

b) Technické zázemí děkanství: 

1) Zřízení internetu na faře - splněno. 

2) Vytápění fary. Do konce týdne bude předložen návrh.   

3) Webové stránky farnosti se vytvářejí. Průběžně plněno. 

II) Nové záležitosti.  

a) Technické záležitosti děkanství 

1) Pořízení nové tiskárny – splněno                                                                                               

2) Zajištění nových klíčů pro oba kostely a stávající předat na děkanství do Dobrušky. 

splněno.   

Předávací protokol a seznam držitelů nových klíčů - splněno 

4) Byla projednána záležitost vyřízení pozůstalosti po P. Holasovi – dokumenty, knihy atd. 

uložené na faře i v kaplance – pokyn dá BiHK.- Průběžně plněno. 

5) Úklid dřevníku – Termín 22.8.2020. 

         zajistí: p. Kahler 

b) Pastorační záležitosti. 

1.Porciunkule – proběhlo bez připomínek. P. Foltán poděkoval všem, kteří se na zdárném 

průběhu této akce zúčastnili. 

2. Páteční adorace. – průběžně plněno 

3) Bylo dohodnuto, že první neděle v září t.j. 6. 9. bude zaměřena na mládež. 

- 4.9.2020 se uskuteční v Opočně Vikariátko 

4) Červená středa – za pronásledované křesťany – P. Foltán zjistí podrobnější informace na 

setkání v Dejvicích – úkol platí 

5) Výlet farníků – projednat na jednání koncem  roku. 

6) P. František Filip bude sloužit mši svatou 23.8. v 9:00hod. v děkanském kostele 

7) Biblické hodiny – započnou ve středu 9.9.2020 po mši svaté v klášterním kostele. Obsah a 

průběh bude dohodnut s účastníky  

8) P. Foltán informoval přítomné o jednání s ředitelkou ZŠ o výuce náboženství. P. Foltán 

navrhuje rozdělení žáků do dvou skupin dle stáří. Vše bude záležet na počtu přihlášených. Do 

skupiny starších žáků lze pozvat i středoškoláky. 

9) Setkání farníků – termín 4.10.2020 po mši svaté na faře. 

10) Přítomní byli informováni, že v polovině září navštíví naši farnost Mons. Jan Paseka 

III. Různé. 

- V Pohoří nutno vyřadit z evidence některé inventární předměty. Termín 20.8.2020. 

                    zajistí: p.Jurásek, Kahler 

IV. Termín příštího jednání. 

Příští jednání se uskuteční 16.9.2020. 

 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

Zapsal:  Kahler 

       Předsedal: P. Filip Foltán 

         administrátor farnosti 

 


