
 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  DĚKANSTVÍ OPOČNO 
 Trčkovo náměstí 3 
 517 73  Opočno Telefon: +420 / 608 316 272 
 Česká republika E-mail: rkf.opocno@dihk.cz ; foltan.filip@dihk.cz  

Z Á P I S 

z jednání pastorační a ekonomické farní rady Opočno. 

Termín konání:   15. 7. 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 

 

Program jednání: předložil P. Foltán 

Jednání zahájil P. Foltán modlitbou. 

Poté byl představen nový člen rady pan Ing. Jan Jurásek.  

 

I) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání. 

a) Technické úkoly: 

1) Věcné břemeno na vodovodní přípojku – přítomní byli informováni, že byla uhrazena 

dohodnutá náhrada za zřízení práva věcného břemene – služebnosti na vodovodní přípojku. 

Nutno sledovat zda toto bylo vloženo do katastru nemovitostí. 

        zajistí: Kahler 

2) Věcné břemeno na přístup do půdních prostor klášterního kostela – dle vyjádření zástupce 

biskupství, právnička je dlouhodobě nemocná. Dotázat se ve čtvrtém týdnu července. 

        zajistí: Kahler 

3) Prodej přístavku a pozemků u klášterního kostela – nutné jednání na BiHK. 

        zajistí: P. Foltán 

4) Kontrola hasičů – proběhla bez závad. Z důvodu změny správce farnosti je nutné 

vypracovat novou požární dokumentaci, kterou musí podepsat P. Foltán. Novou dokumentaci 

je nutné pak vyměnit v obou kostelích. 

        zajistí: Kahler 

5) Rekonstrukce varhan – farnost musí zajistit na tento rok min. 70.000,-Kč (koncerty, 

sponzorské dary atd.). Poněvadž na MÚ Opočno je pověřený pracovník na dovolené, bude 

nutné se znovu  vrátit k této problematice na dalším jednání rady. 

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) – v klášterním kostele byly vyměněny již dvě stropní svítidla. Třetí je předáno odborné 

firmě na rekonstrukci.      zajistí: p.Kahler 

b) Technické zázemí děkanství: 

1) Zřízení internetu na faře bude provedeno ve čtvrtek 16.7.2020. 

2) Vytápění fary. Ve čtvrtek 16.7.2020 je domluveno jednání s projektantkou na provedení 

analýzy možných způsobů vytápění a návrhu řešení. 

3) Webové stránky farnosti se vytvářejí. Fotografie dodá p. Musil. 

- Společenství ve farnosti jsou: Koinonia Jan Křtitel  a pravděpodobně i Živý růženec. 

II) Nové záležitosti.  

a) Technické záležitosti děkanství 
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1) Pořízení nové tiskárny – byla projednána nabídka, kterou obdržel P. Foltán. Pan Jurásek 

navrhl možnost získání jiného typu tiskárny ( tiskárna, kopírka, scener, formát A4), která by 

byla levnější a vyhovovala požadavkům.  

        nabídku předloží: p. Jurásek 

2) Je nutné zajistit nové klíče pro oba kostely a stávající předat na děkanství do Dobrušky. 

         zajistí: p. Kahler 

Předávací protokol a seznam držitelů klíčů vypracoval P. Foltán. 

3) P. Foltán informoval přítomné o založení „Knihy úrazů účastníků“, která bude uložena na 

děkanství. 

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

uložené na faře i v kaplance – pokyn dá BiHK. 

5) Úklid dřevníku – nutná brigáda. Určit termín. 

         zajistí: p. Kahler 

b) Pastorační záležitosti. 

1.Porciunkule 

- uvítání Mons. Paseky      zajistí: p. Filip, Kahler 

- čtení na mši v 10:30hod. – p. Filip a p.Kahler,  přímluvy p.Holeček 

- občerstvení do klášterního kostela     zajistí: pí.Filipová B. 

- nápoje – minerálky, čaje, kávu do klášterního kostela           zajistí: p.Kahler 

- oběd – pí. Filipová navrhuje konání oběda pro pozvané u Filipů doma zajistí:pí.Filipová B. 

- počet hostů na oběd (cca 10 osob)     upřesní P. Foltán 

- plakátky, propagaci, uveřejnění v Katolickém týdeníku projednal na BiHK P. Foltán 

- objednání mobilního WC      zajistí: p.Kahler 

- v ohláškách vyhlásit na sobotu 25.7.2020 od 9:00hod. generální úklid klášterního kostela                          

- na 1.8. a 2.8. bude vyhlášena sbírka na opravu klášterních varhan 

- varhaníky na bohoslužby o Porciunkuli zajistí p. Lukáš Koblasa 

2. Páteční adorace.  

Přítomní se dohodli, že od 24.7.2020 se budou konat každý pátek ½ hodiny přede mší svatou 

tiché adorace 

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 

5) Výlet farníků – projednat na jednání koncem  roku. 

III. Různé. 

- Pan Jurásek seznámil přítomné s aktivitami farníků v Pohoří. Přislíbil, že se budou finančně 

podílet na administrativních výlohách opočenské farnosti. 

- Informoval přítomné o benefiční akci kterou pořádají: Anděl Páně s režisérem J. Strachem. 

- I přes léto budou v Pohoří nedělní mše svaté v neděli v 11:00 hod. Vyjímka bude pouze 

o Porciunkuli. 

- Nutno vyřadit z evidence některé inventární předměty. 

IV. Termín příštího jednání. 

Příští jednání se uskuteční během srpna dle potřeby. 

 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

Zapsal:  Kahler 

       Předsedal: P. Filip Foltán 

         administrátor farnosti 

 

 
 


