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Z Á P I S 

z jednání pastorační a ekonomické farní rady Opočno. 

Termín konání:   16.12.2020. 

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) Rekonstrukce fary a kaplanky. 

a) Bylo provedeno měření radonu na faře a v kaplance. Nadlimitní výskyt radonu byl zjištěn 

na faře v místnostech kanceláře a ložnice. V ostatních prostorách fary i kaplanky jsou 

podmínky vyhovující. 

b) Ze strany NPÚ nebylo připomínek ke kácení dřevin na zahrádce před kaplankou. Pouze u 

borovice je nutné požádat MÚ o povolení. 

c) NPÚ povolil rekonstrukci kaplanky. Není nutné výběrové řízení. Po zhotovení projektové 

dokumentace a schválení stavebního odboru MÚ je možné některé práce uskutečnit 

svépomocí, odborné práce zajistí stavební firma, kterou doporučí projektant.  

d) Rekonstrukce fary byla ze strany BiHK povolena s podmínkou spolupráce se státním 

zámkem Opočno (spojit prohlídky zámku s prohlídkou kostela, hrobkou Trčků atd.). P. Foltán 

toto projednal s kastelánem zámku panem Kořínkem a ten tuto alternativu přivítal (noční 

prohlídky 10.7. a 21.8.2021). 

V únoru 2021 provedou pracovníci odborné školy v Litomyšli historicko-stavební průzkum 

objektu fary, který bude vodítkem pro její rekonstrukci. 

P. Foltán vyplnil dotazník na získání dotace z fondu. Finanční prostředky budou uvolněny 

v roce 2023. 

Před rekonstrukcí fary je nutno vyřešit uskladnění předmětů z fary (bohoslužebných 

předmětů, ornátů, obrazů, knih, soch, nábytku, atd.). P. Foltán navrhuje jednat s MÚ Opočno 

a využít prostory v objektu čp.2 na Trčkově náměstí. Pokud by nedopadla tato alternativa je 

nutné již nyní hledat jiné prostory k uskladnění mobiliáře fary. 

2) Věcné břemeno na vodovodní přípojku. 

Poněvadž KÚ HK podal chybný návrh na KN byl úřadem odmítnut. Po projednání 

s pracovníkem KÚ HK byl návrh opraven a odeslán na KN. V současné době je návrh 

v řízení. 

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

Návrh smlouvy zpracovala pracovnice BiHK. Z naší strany jsou k tomuto návrhu dvě 

připomínky, které byly na biskupství sděleny. Upravený návrh bude předán na KÚ HK a 

v případě schválení radou KÚ HK a po podpisu všech tří stran lze tento návrh věcného 

břemena předložit KN k zapsání do katastru nemovitostí. 

4) Inventář v Pohoří. 

Inventura byla dokončena. Nutno zajistit podpis P. Šeligy na vyřazovacím protokole a podpis 

účetní na inventarizačním zápisu. 

5) Pracovnice pro úklid. 

Je jednáno s personálním oddělením BiHK. 
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6) Vysavače. 

Z důvodu poruchovosti vysavačů jak v děkanském kostele tak i v klášterním kostele nastala 

nutnost koupě nových. Přítomní byli seznámeni p. Kahlerem s různými typy vysavačů. Bylo 

dohodnuto vytypovat vysavač z oblasti pro hotely a kanceláře, Profi Europe nebo vysavače 

Kärcher, bezsáčkový, s elektrickou turbohlavicí. Bude předložen výběr odpovídajících 

vysavačů. 

7) Andy Loos ukončí jáhenské studium 25.9.2021. Poté bude působit i v naší farnosti. 

8) Akolyti – zatím nedořešeno 

II. Proběhlé akce: 

- Červená středa – kladně hodnoceno. P. Foltán poděkoval všem, kdo se na této akci aktivně 

podíleli 

- Betlémy – kladně hodnoceno jak ze strany farníků, tak i široké veřejnosti (děkovné dopisy). 

Zájem i Českého rozhlasu a rozhlasu Proglas. Bude vyhodnoceno po skončení akce. 

- Jesličky v předsíni děkanského kostela – plní svůj účel 

- Putovní obraz Panny Marie – bez problémů probíhá tato aktivita 

- Duchovní obnova – byla nad očekávání úspěšná 

III. Aktivity o vánocích: 

1) Bohoslužby 

24.12. Štědrý den – půlnoční  děkanský kostel 16:00hod.  Pohoří 17:15hod. 

25.12. Slavnost Narození Páně klášterní kostel     9:00  Pohoří 11:00 

26.12. Svátek sv. Štěpána  děkanský kostel    9:00  Pohoří 11:00 

27.12. Svátek Svaté rodiny  děkanský kostel    9:00  Pohoří 11:00 

27.12. žehnání vína po mši svaté 

31.12. Silvestr    děkanský kostel   16:00 

  1.01. Nový rok   děkanský kostel     9:00   Pohoří 11:00 

  6.01. Slavnost Zjevení Páně  klášterní kostel     18:00 žehnání kadidla, křídy, zlata  

2) Žehnání domů a domácností. Zájemci jsou zapisováni v obou kostelích. 

3) Výzdoba kostelů  v pátek 18.12. dovezení stromků 

   v pondělí 21.12. výzdoba v kostelích 

   ukončení výzdoby na Hromnice 

4) Penzion Jitřenka – P. Foltán pro seniory připraví dopis a stromek ověnčený čokoládovými 

penízky a sušenkami. 

IV. Finance: 

P. Foltán seznámil s výši financí na účtu Opočna a Pohoří, na účtu varhan, a pokladní knihy. 

V. Různé: 

- P. Foltán informoval o návštěvě P. Paseky. P. Paseka byl potěšen jak Opočenská farnost 

ožila. Předběžně s ním dojednal návštěvu Pohoří na 24.6.2021. 

-  P. Foltán pozval pana biskupa Vokála na porciunkuli nebo na svátek Nejsvětější Trojice. 

Uvažuje i o pozvání želivského opata Jaroslava Jáchyma Šimka. 

- 2.2.2021 Hromnice – požádat farníky, aby si přinesli svíčky k posvěcení. Připravit pouze 

několik svíček.  

- Pí. Jirušková informovala o organizaci tříkrálové sbírky 9.1.2021. Skupiny koledníků budou 

chodit v Pohoří, v Semechnicích, Čánce a v Dobříkovci. V Opočně budou umístěny 

pokladničky v obou kostelích, v klenotnictví p. Fábery, v lékárně magistry Moravcové, 

v Zásilkovně a na dalších místech. 

- P. Foltán informoval o situaci týkající se p. Lukáše Stančíka. Požádal přítomné, aby 

v případě rušení obřadů panem Stančíkem, jmenovaného odvedli pryč. O situaci informoval 

též BiHK.  

- P. Foltán navrhuje organizovat setkávání farníků (besedy o víře, večery o víře atd.) 

VI. Termín příštího jednání: 3.2.2021.   v 18:45hod.    na faře 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

Zapsal: Kahler     Předsedal P. Foltán  


