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Z Á P I S 

z jednání pastorační a ekonomické farní rady Opočno. 

Termín konání:   18. 11. 2020. 

Místo konání:   Opočenská fara 

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

              ekonomická rada p. Filip, p. Kahler 

Omluven:   p. Jurásek 

Jednání zahájil P. Foltán modlitbou. 

Program jednání:   

I. Úkoly z minulého jednání: 

1) Rekonstrukce fary a kaplanky 

- v současné době se provádí měření radonu (nutno zajistit stavební výkresy fary)   - Kahler 

- probíhá jednání s NPÚ 

- nutná revitalizace zeleně na zahrádce u kaplanky 

- zaplacen projektový návrh vytápění 

2) Věcné břemeno na vodovodní přípojku – z důvodu chyby KÚ HK nutno podat nový návrh 

na vložení věcného břemene na KN. Opravu provede KÚ HK. 

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

přepracován a poslán na biskupství. Z důvodu změny pracovnice, která tuto smlouvu bude 

zpracovávat je domluvena schůzka s pracovníky biskupství na 23.11.2020 v klášterním 

areálu. Účast za farnost P. Foltán, p.Fábera a Kahler. 

4) Vyjádření hasičského záchranného sboru jsme zatím neobdrželi. Vznést dotaz.  – P. Foltán 

5) Pojistná událost na věži děkanského kostela – pan Beran prohlédl poškození věže, předloží 

nabídku a termín opravy. Nutno zajistit oznámení škodní události na pojišťovnu.  -   P. Foltán 

6) Inventář v Pohoří – p. Kahler zpracoval inventurní seznam týkající se kostela v Pohoří. Po 

odsouhlasení p. Juráskem bude předložen k podpisu.   zodpovídá: p.Kahler 

II. Akce – rekapitulace: 

1) Bohoslužby on-line – dle informace P. Foltána byly využívány (cca 20 účastníků) 

2) Otevřený kostel – dle pí. Veselé byla tato možnost málo využívána. 

3) Podávání sv. přijímání – po uvolnění se bude podávat při mši svaté. 

III. Aktivity: 

1) Slavnost Krista Krále – z důvodu uvolnění protiepidemických opatření bude v děkanském 

kostele v 9:00hod. a po té bude adorace. 

2) Červená středa – 25.11. od 17:00-19:00hod. bude červeně osvětlen klášterní kostel. Tato 

akce byla projednána jak na MÚ tak i u hasičů. Osvětlení nutno připravit v úterý. Zajistí: 

p.Fábera a Kahler 

3) Advent: 

a) Putovní obraz Panny Marie Karlovské. Jedná se kopii Milostného obrazu z klášterního 

kostela. Koordinátorkou této aktivity a informace podá MUDr. Blanka Filipová. 

b) Prázdné jesličky – prázdné jesličky budou postaveny v předsíni děkanského kostela. Do 

nich mohou lidé vkládat své prosby. Nutno zajistit stolek s papíry a perem. - p. Fábera 

c) Výstava betlémů. Pokud to okolnosti umožní, uskuteční se jejich výstava o adventu každou 

sobotu od 13:00 do 16:00hod. a v neděli od 10:00 do 11:00hod. Zájemce bude provádět P. 

Foltán. Nutno převézt betlémy z Náchoda. Zajistí: P.Foltán a p.Holeček. 
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d) Duchovní obnova je plánována na 12.12.2020. Duchovní obnovu povede P. Jan Uhlíř 

v klášterním kostele od 16:00 do 18:00hod. V 18:00hod. bude sloužena mše svatá. 

e)  Plánované roráty na 13.12.2020 se v letošním roce neuskuteční. 

f)  Svěcení adventních věnců se uskuteční v sobotu před první adventní neděli po mši svaté a 

v neděli on-line. 

g) O třetí neděli adventní proběhne žehnání betlémů 

4) Vánoce: 

a) Žehnání vína – 27.12.2020 po mši svaté. 

b) Bohoslužby:  děkanský kostel 24.12. Štědrý den půlnoční 16:00 hod. 

   Pohoří        17:15 hod. 

   klášterní kostel 25.12. Slavnost Narození Páně   9:00 hod. 

   Pohoří   25.12. Slavnost Narození Páně 11:00 hod. 

   děkanský kostel 26.12. Svátek sv. Štěpána    9:00 hod. 

   děkanský kostel 27.12. Svátek Svaté rodiny    9:00 hod. 

   Pohoří   27.12. Svátek Svaté rodiny  11:00 hod. 

   děkanský kostel 31.12. Silvestr    16:00 hod. 

   děkanský kostel   1.01. Nový rok     9:00 hod. 

   Pohoří     1.01. Nový rok   11.00 hod. 

c) Slavnost Zjevení Páně – Tři králové – bohoslužby budou slouženy v klášterním kostele 

v 18:00 hod. Možnost žehnání domů a domácností. Zájemci se mohou přihlásit u pí Jiruškové. 

Nutno na 4. neděli adventní zhotovit seznam včetně telefonického spojení. 

d) výzdoba kostelů na vánoce:  v pátek 18.12.dovezení stromků 

      v pondělí provedení výzdoby v kostelích 

     výzdoba bude do Hromnic 

e) FR souhlasí s dopisem P. Foltána pro seniory ubytované v Jitřence, který podepíší farníci. 

5) P. Foltán upozornil přítomné, že do ledna by měly navrhnout vhodné adepty na akolyty. 

IV. Finance: 

P. Foltán seznámil přítomné členy rady s financemi farnosti na účtu farnosti Opočno a Pohoří, 

na účtu varhan a pokladní hotovostí Opočna a Pohoří. 

V. Různé: 

1) Byla nadnesena otázka úklidu kostelů. Členky úklidových skupin stárnou, některé 

z důvodu stěhování, nemocí apod. končí. P. Foltán informoval o svém jednání na úřadu práce. 

Je možné na úklid přijmout nezaměstnaného člověka vedeného na úřadu práce. Členové byli 

vyzváni k sehnání pracovníka, který by na ½ úvazku mohl uklízet jak děkanský tak i klášterní 

kostel a splňoval by požadované předpoklady. Výzdobu kostelů by zajišťovaly stávající 

skupiny 

Zároveň byl řešen problém poruchovosti a nevyhovující funkce vysavačů. 

2) Přítomní byli informováni o průběhu žádosti o dotaci na KÚ HK a Město Opočno na 

rekonstrukci varhan. Na KÚ HK je žádost sepsána a po doplnění povinných příloh bude 

odeslána na Kraj. Pro město Opočno bude žádost zaslána po získání nabídky na obnovu 

malby za varhanami.     zodpovídá: P. Foltán, p. Kahler 

 

VI. Termín příštího jednání: 

Příští jednání se uskuteční 16. 12. 2020 v 18:45 hod. na faře. 

 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

 

Zapsal: Kahler 

        Předsedal: P. Filip Foltán 

        administrátor farnosti 

 

  


