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Z Á P I S 

z jednání pastorační a ekonomické farní rady Opočno. 

Termín konání:   16. 2. 2021. 

Místo konání:   Opočenská fara 

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

omluven - p. Jurásek 
              ekonomická rada p. Filip, p. Kahler 

Jednání zahájil P. Foltán modlitbou. 

Program jednání:   
I. Úkoly z minulého jednání: 

1) Rekonstrukce děkanství: 

a) Kácení stromů na zahrádce před kaplankou. Byla zajištěna všechna souhlasná stanoviska a           
stromy byly pokáceny. Akce ve výši cca 10.000,- Kč byla hrazena sponzory. Nutno ještě 

odstranit pařezy (předpokládaná cena cca 1.500,- Kč). Projedná a zajistí  p. Holeček 
b) Historicko-stavební průzkum – postupně se získávají doklady jak na děkanství, kaplanku, 

tak i na opravu střechy děkanského kostela. 

Kaplanka –  Náklady:   I. Fáze 26.600,-Kč 
                II. Fáze 53.500,-Kč 

  Náklady na rekonstrukci kaplanky - cca 800.000,-Kč. 100.000,-Kč lze ušetřit 
v případě, že vyklizení a vybourání provedou farníci svépomocí. 

Nutno zajistit dotace. 

Oprava havarijního stavu střechy na děkanském kostele – nutno provézt úklid půdy 
(svépomocí) a poté bude možno sestavit rozpočet. Možnost žádat dotaci z Ministerstva kultury.  

2) Vodovodní přípojka – potvrzení o provedení vkladu do katastru nemovitostí zatím nebylo ze 
strany katastrálního úřadu doručeno. 

3) Věcné břemeno průchodu na půdu klášterního kostela – návrh smlouvy byl z biskupství  

poslán na KÚ HK. 
4) Inventura Pohoří – dokončena 

5) Vysavač – zakoupen 
6) Pracovnice na úklid – úkol trvá 

     Uvažovat o vypracování „listu dobrovolníka“ 

II. Proběhlé akce: 

1) Advent. 

a) Putování obrazu – akce úspěšně proběhla. Byl podán návrh na opakování této akce. 
V současné době je obraz u pí. B. Filipové, která jej případnému zájemci zapůjčí. 

b) Výstava betlémů – akce byla širokou veřejností velmi kladně hodnocena (účast cca 400 lidí) 

a bylo rozhodnuto opakovat tuto akci i příští rok. Ze získaných peněz ( 20 000 Kč) byl zaplacen 
poplatek 490,- Kč organizaci OSA, z ostatních peněz byl zaplacen Historicko-stavební 

průzkum kaplanky – první fáze 26 600 Kč.  
2) Vánoce. 

a) Výzdoba - P. Filip poděkoval všem, kdo se na výzdobě i jejím úklidu podíleli. 

b) Štědrý den – program venku – kladně hodnoceno – účast veřejnosti cca 100 lidí 
c) Hlídání kostela – nutno lépe zorganizovat zajištění otevřeného kostela o vánočních svátcích 
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d) Tříkrálová sbírka – P. Filip seznámil přítomné s finanční částkou která se vybrala. Byla 

pouze třetinová v porovnání s loňským rokem. Charita peníze použije na zakoupení 4 ks 

dýchacích přístrojů.  
III. Pastorační plán. 

1) Popeleční středa – žehnání a značení popelem pouze ve středu, v neděli ne! 
2) Představení spiritualit – řádové sestry nabídly seznámení s jejich spiritualitou (záleží na 

epidemické situaci) 

3) Křížová cesta – každý pátek v 17:30hod. 1. povede P. Foltán, 2. ženy, 3. muži, 4. rodiny, 5. 
nemocní, 6. mládež 

4) Duchovní obnova – 6.3. povede P. Linhart. Děkanský kostel, začátek v 16:00hod. 
5) 12. březen – 24 hodin pro Pána – adorace, zpovídání do 20:00 hod. 

6) Oslava sv. Josefa - oslava bude řešena průběžně 

7) 4. postní neděle – růže, sbírka na paškál. P. Filip vysvětlil přítomným tuto tradici 
8) Květná neděle – obřady se budou konat v klášterním kostele. Začátek v 9:00 hod. 

9) Velikonoční Triduum – vše bude upřesňováno na základě protiepidemických opatřeních 
a) Zelený čtvrtek – mytí nohou, adorace v Getsemanské zahradě 

b) Velký pátek – liturgie hodin, křížová cesta, adorace 

c) Bílá sobota – ranní chvály, přede mší sv. nešpory, liturgie hodin, adorace, vigilie-agapé 
10) Výhled do první poloviny roku 

a) Májové – bude řešeno později 
b) Noc kostelů – 28. května – farnost byla zaregistrována 

c) Pouť v Pohoří – 27. června – účast Mons. Paseky 

d) Příměstský tábor – pokud budou otevřeny školy – od 28.6. do 2.7. – program: doma snídaně, 
potom dopolední program, oběd, odpolední program. Zajistí mládež. 

e) Noční prohlídky v hrobce Trčků – ve spolupráci se zámkem 2 prohlídky, 10.7. a 21.8. 
Odborný dohled P. Filip, hra na varhany p. Koblasa 

f) Otevřené kostely během letní sezóny – (děkanský kostel, klášterní kostel, ambity křížové 

cesty). Dojednat se školou cestovního ruchu v Náchodě, která nabízí studenty na praxi. 
g) Výstava „adopce na dálku“ – během července a srpna – výstava cca 6 panelů 

h) Porciunkule – účast přislíbil pan biskup Vokál 
ch) Farní výlet – vše bude záležet na protiepidemických opatřeních 

11) Potřeba společenství – bude řešeno v druhém pololetí roku 2021 

a)  Modlitební společenství 
b) Stavovské společenství 

c) Preevangelizační aktivity 
d) Vzdělávací společenství 

IV. Technické záležitosti. 

1) Oprava řehtačky – oslovit truhláře p. Joudu    zodp. p. Fábera 
2) Zpovědnice na porciunkuli – vyřešit co nejdříve    zodp. FR 

3) Zavěšení obrazu „Poslední večeře Páně“ v klášterním kostele  zodp. FR 
4) Dořešit skříně  v děkanském kostele – průběžně řešit   zodp. FR 

5) Brigáda na úklid půdy v děkanském kostele a na faře – I. pololetí zodp. FR 
6) Zapojení dřezu, záchod v klášterním kostele – nutno projektově promyslet zodp. FR 

V. Finance: 

P. Filip seznámil přítomné s financemi na účtu farnosti, na účtu rekonstrukce varhan 
v klášterním kostele, pokladní hotovosti a na účtu Pohoří.  

VI. Termín příštího jednání:  10.3.2021. v 18:45hod.  na faře 
 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

 
 

Zapsal: Kahler      Předsedal: P. Foltán  


