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Z Á P I S 

z jednání pastorační a ekonomické farní rady Opočno. 

Termín konání:   14. 10. 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 

    hosté   ing. Snopková, ing. Snopek 

Jednání zahájil P. Foltán modlitbou. 

Program jednání:   

I. Návrh rekonstrukce fary a kaplanky. 

Hosté seznámili přítomné s problematikou rekonstrukce fary a kaplanky. Oba objekty jsou 

národní kulturní památkou, proto budou nutné průzkumy jak z hlediska historického (freska), 

tak i technického (radonový průzkum, kontrola vodojemu vedle kaplanky, kontrola přípojky 

vody a odpadních vod, kontrola septiku, přípojky elektro, plynu atd.). 

Odhad rekonstrukce kaplanky: cca 1,500.000,- Kč včetně projektových prací a 

potřebných schvalovacích dokumentů 

Odhad rekonstrukce fary:  cca   10.000,000,-Kč  -„- 

Bylo dohodnuto, že v prvé fázi se uskuteční rekonstrukce kaplanky. Projektanti předložili pět 

variant řešení a vysvětlili klady a zápory jednotlivých návrhů. Nabídli zhotovení vizualizace 

(porovnání stávajícího stavu a stavu po rekonstrukci). Současně předali dokumentaci 

zaměření stávajícího stavu. Doporučují el. podlahové vytápění. 

Farní rada se rozhodla pro variantu č. 1. 

O tomto rozhodnutí informovat projektanty.    projedná: P. Foltán 

Na biskupství je nutné projednat schválení této akce a zjistit, zda je nutné výběrové řízení. 

         projedná: P. Foltán 

II. Úkoly z minulé rady. 

1) Věcné břemeno na vodovodní přípojku – splněno. 

2) Věcné břemeno na přístup do půdních prostor klášterního kostela. Návrh smlouvy 

vytvořený právní kanceláří biskupství není dokonalý. Bude přepracován na základě  

připomínek majetkového oddělení biskupství a připomínek našich. projedná: Kahler 

3) Hasiči – operativní karty jsou zpracovány a odeslány ke schválení na HS Rychnov nad 

Kněžnou. 

4) Parkování u kostela – Rada města Opočno nesouhlasí se změnami rozvolnění zákazu pro 

vjezd do pěší zóny. 

5) Pojistná událost na věži děkanského kostela – Pracovník firmy, která tuto opravu 

zajišťovala, zemřel. Nutno zajistit jinou firmu, která by provedla opravu tak, aby nedošlo 

k uvolnění oplechování a k případnému zranění osob nebo škody na majetku. Jednáno 

s firmou Beran.       Zajistí: P. Foltán, Fábera 

6) Inventář v Pohoří – zatím není dotaženo do konce.   Zajistí: Kahler 

III. Akce – rekapitulace. 

1) Večer mladých – kladně hodnoceno 

2) Mše sv. Václav – kladně hodnoceno 
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3) Říjnový růženec – před každou mši svatou se modlí růženec. Dále pak na webových 

stránkách farnosti bude probíhat online každou neděli v 17:00hod. V pondělí a ve čtvrtek 

vysílání modlitby růžence online nebylo doporučeno. 

4) Bohoslužby v pandemii se budou konat podle usnesení vlády. V současnosti v důsledku 

omezení počtu věřících na bohoslužbách se konají v sobotu 2 mše svaté v 17:00 a 18:00hod. 

v klášterním kostele. V neděli pak v 8:00, 9:00 a 10:00hod. v děkanském kostele. V Pohoří 

mše svatá v 11:00hod. nebude, ale bude podáváno sv. přijímání.  

IV. Informace. 

P. Foltán seznámil přítomné s financemi na účtu opočenské farnosti, na účtu varhan a na účtu 

Pohoří. Informoval též o výši finančních prostředků v pokladně Opočna a Pohoří. 

V. Aktivity. 

1) P. Foltán informoval, že z důvodu pandemie plánovanou dovolenou na poslední týden 

v říjnu ruší. 

2) Dušičky – organizace bohoslužeb se bude řídit dle průběhu pandemie a bude upřesněna 

v ohláškách 

VI. Dlouhodobé plánování 

1) Červená středa – poslední středa v listopadu (25.11.). Osvětlení je zajištěno. O akci 

informoval P. Foltán na MÚ Opočno. Nutno informovat též hasiče. Zajistí: P.Foltán 

2) Advent – roráty, výstava betlémů, půlnoční mše svatá. Vše se bude operativně řešit dle 

průběhu pandemie. 

3) Duchovní obnova 12. 12. – P. Jan Uhlíř – zatím beze změny. I  tuto akci ovlivní pandemie. 

VII. Termín příštího jednání 

Příští setkání se uskuteční 18. 11. 2020 v 18:45 hodin. 

 

 

 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

 

 

 

 

Zapsal: Kahler      Předsedal: 

        P. Filip Foltán 

        administrátor farnosti  

 


