
 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  DĚ KANSTVÍ  OPOČ NO 
 Trčkovo náměstí 3 
 517 73  Opočno        Telefon: +420/608 316 272;  www.dekanstviopocno.cz 
 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:   16. 9. 2020 

Místo konání:   Opočenská fara 

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

p. Jurásek 

              ekonomická rada p. Filip, p. Kahler 

Jednání zahájil P. Foltán modlitbou. 

Program jednání:   

I. Úkoly z minulého jednání: 

1) Věcné břemeno na vodovodní přípojku-doposavad není vloženo do katastru nemovitostí. 

Nutno urgovat na KÚ HK.      zajistí: Kahler 

2) Věcné břemeno na přístup do půdních prostor klášterního kostela. Z důvodu dlouhodobé 

nemoci právničky biskupství nebyla smlouva vypracována. Nutno urgovat na biskupství. 

         zajistí: Kahler 

3) Prodej přístavku u klášterního kostela. P. Foltán seznámil přítomné s vizí využití celého 

klášterního areálu – vybudování ekocentra. Uvedl příklady, kde se tento záměr už podařil. 

Nutno získat další informace.      zajistí: P. Foltán 

4) Hasiči – operativní karty. I nový návrh není přesný. Nutno dopracovat a předložit 

požárnímu technikovi ke zpracování. Poté podat žádost por. Ing. Šrittrovi ÚO Rychnov n/Kn. 

k posouzení a poté odeslat na HZS Královéhradeckého kraje ke schválení.  

         zajistí: Kahler 

5) Varhany-P.Foltán informoval přítomné o výsledku jednání pracovní skupiny na MÚ 

Opočno ze dne 9.9.2020. 

Na dokončení celé akce bude potřeba zajistit na rok 2021 cca 439.000,-Kč. Nutno poslat 

žádosti o dotace na KÚ HK i město Opočno. Zajistit koncerty zaměřené na podporu opravy 

varhan, adopce píšťal. Bylo dohodnuto, že varhanář pan Bok připraví varhany tak, aby na 

Porciunkuli 2021 byly provozuschopné. 

6) Parkování u kostela – v řešení     zajistí: P. Foltán 

7) Pojistná událost na věži kostela – jednáno s firmou provádějící opravu.       zajistí: P.Foltán 

8) Projekt fara – byl vypracován návrh ústředního vytápění a v současné době je zpracováván 

projektový a architektonický návrh. Předložený návrh je nutno před jeho schválením 

projednat farní radou.       zajistí: P. Foltán 

9) Inventář Pohoří – byla provedena inventura. Zjištěné nesrovnalosti a doplnění nutných 

údajů projednat na děkanství v Dobrušce.    zajistí: Kahler 

II. Akce – rekapitulace: 

1) Dětská mše – hodnoceno kladně 

2) Novokněžské požehnání – kladně hodnoceno 

3) Náboženství - P. Foltán informoval přítomné o počtu přihlášených na výuku náboženství. 

Je přihlášeno 17 žáků (škola ve středu od 14:30 do 15:15hod.) a 8 starších žáků a gymnasistů 

(děkanství od 16:30hod.) 

Biblická hodina –  konání 1x měsíčně ve středu   

Na základě dotazníků bylo podáno 14 návrhů z toho pro Modlitbu Lektio Divina 7, pro 

Biblickou hodinu 3, dokumenty o církvi 2, evangelium gaudium 1, mše svatá 1, aktuální 

problémy 1. Na jednom návrhu byly zaškrtnuty dvě možnosti. 
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Po zkušenostech z průběhu prvního setkání je nutné vyřešit zda zájemce rozdělit do dvou 

skupin, změnit téma nebo jiný způsob setkávání.   zajistí: P. Foltán 

Příští setkání je naplánováno na 7. 10. po mši svaté. 

4) Večer mladých – se uskuteční v pátek 18.9. Po mši svaté se mladí setkají na děkanství. 

Občerstvení si z důvodu koronaviru přinesou z domova. 

III. Informace: 

1) Přítomní byli informováni o změně dodavatele elektrické energie – Pražská plynárenská. 

Vyúčtování za 8 měsíců 2020. 

Děkanský kostel   2.657,14 Kč bez DPH 

Klášterní kostel           13.754,72 Kč –„- 

Fara přízemí    8.684,65 Kč –„- 

Fara první patro   6.723,53 Kč –„- 

2) Finance – P.Foltán seznámil přítomné s finančními prostředky na účtu farnosti, varhan a 

účtu Pohoří. 

IV Aktivity: 

1) 4.10.2020 – posvícení. Přítomní se dohodli, že se neuskuteční agapé po mši svaté z důvodu 

zhoršující se pandemie koronaviru. 

2) Říjnový růženec – bylo dohodnuto, že během měsíce října se bude přede mší svatou modlit 

růženec. 

3) P. Foltán informoval, že poslední týden v říjnu si vezme dovolenou. Mši svatou 1.11.2020 

bude sloužit P. Bystrý. 

4) Misijní neděle 18.10. – dříve nebyly žádné aktivity, konala se pouze sbírka na misie. 

5) Dušičky 2.11. - vzpomínka na všechny věrné zemřelé – v 16:00hod. pobožnost na hřbitově 

a v 17:00hod. mše svatá v klášterním kostele 

6) Pomazání nemocných se uskuteční 11.10.2020. 

7) P. Foltán informoval přítomné o kurzu pro pomocníky při podávání sv. přijímání. Navrhuje 

pastorační rada a přihlášky je nutné zaslat do 10.1.2021. Cena kurzu 2.000,-Kč. 

8) Paní Stejskalová z Dobrušky (společnost Člověk a Víra) nabízí uspořádat během měsíce 

listopadu výstavu fotografií. FR souhlasí s uspořádáním této výstavy v děkanském kostele. 

V. Dlouhodobé plánování: 

1) Červená středa – poslední středa v listopadu (25.11.). FR souhlasí s uskutečněním této akce 

v klášterním kostele, osvětlením vnitřního prostoru chrámu. zajistí: Fábera, Kahler 

2) P. Foltán navrhuje uskutečnit na třetí neděli adventní od 7:00hod. roráty.                        

Dále pak výstavu betlémů. Výstava by byla otevřena poslední víkend v listopadu a pak 

víkendy v prosinci. Nutná propagace. Využít též akce Mikuláš,  kterou pořádá Město Opočno. 

Je otázkou, zda se kvůli koronaviru bude konat.    zajistí: P. Foltán 

3) Duchovní obnova – v sobotu 12.12.2021 se uskuteční duchovní obnova, kterou povede P. 

Jan Uhlíř. Místo a hodina bude zveřejněna dodatečně.  zajistí: P. Foltán 

4) Pan Fábera seznámil přítomné s nutností vyklizení půdy nad farou. Byl domluven termín 

17.10.2020. 

5) P. Foltán informoval o možnosti objednat si časopis DUHA. 

VI. Termín příštího jednání: 

Příští jednání se uskuteční 14.10.2020. 

 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

 

 

Zapsal: Kahler 

       Předsedal P. Filip Foltán 

       administrátor farnosti 

 


