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Z Á P I S 

z jednání pastorační a ekonomické farní rady Opočno. 

Termín konání:   21. 4. 2021 

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. Proběhlé akce. 

P. Foltán ve stručnosti seznámil přítomné s průběhem akcí – Popeleční středa, Křížová cesta, 

Duchovní obnova, 24 hodin pro Pána, Oslava sv. Josefa, 4.postní neděle – růže, Květná neděle, 

Velikonoční Triduum. Akce proběhly bez problémů. Sledovanost na webových stránkách byla 

cca 500 lidí. 

Duchovní obnova – nutno zvážit, zda zajistit další přednášející. 

Slovo na den – na základě žádostí farníků pokračovat ve vydávání. 

Farní rada kladně hodnotila proběhlé akce bez připomínek. 

 

II. Výhled do první poloviny roku. 

1. Májové pobožnosti – bylo dohodnuto, že se budou konat ve všední den po každé mši svaté. 

2. Noc kostelů 28. května – konání bylo zaregistrováno jak pro děkanský, tak i klášterní kostel. 

Program: Před 18:00hod. rozeznít zvony. V klášterním kostele v 18:00hod. mše svatá 

s májovou pobožností a poté prohlídka (zde je nutné pro širokou veřejnost určit čas). Prohlídku 

povede P. Foltán cca do 19:30hod. Na tuto naváže p. Fábera vyprávěním z historie. 

Předpokládaný konec ve 21:00hod. Nutno projednat hudební vložku ( M. Zahradník atd.). 

V děkanském kostele bude zahájena noc kostelů v 18:45hod. Na varhany zahraje p. Slavkay.  

Bude možné uskutečnit prohlídku fary. 

Nutno zajistit rozpis služeb.       Zajistí: B. Filipová 

3. Pouť v Pohoří 27. června – účast Mons. Paseka. Dořešit otázku občerstvení a oběda. 

4. Příměstský tábor – od 28. 6. do 2. 7. 2021. Program: snídaně doma, dopolední program, oběd 

(balené jídlo), odpolední program. Jsou dvě varianty: slunečné počasí – venku, deštivé počasí 

– skautská klubovna. 

5) Noční prohlídky děkanského kostela a hrobky Trčků ve spolupráci se státním zámkem se 

uskuteční 10.7. a 21. 8. 2021. Odborný dohled P. Foltán, varhaní doprovod p. Koblasa.  

6) Farní rada souhlasí s akcí „otevřené kostely“ během prázdnin (děkanský kostel, klášterní 

kostel, ambity křížové cesty). Nutno dořešit termíny, program, služby atd. 

7) Výstava „adopce na dálku“ – cca 6 panelů - během července a srpna 

8) Farní úřad obdržel žádost na povolení zhotovení fotografie obrazu na hlavním oltáři 

klášterního kostela a její publikace v připravované knížce. 

9) Připravuje se akce „setkání u křížku“ 
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III. Farní shromáždění a volba nové Farní rady. 

1) Farní shromáždění se uskuteční 23. 5. na slavnost Seslání Ducha Svatého v děkanském 

kostele po mši svaté.  Předložené podklady zjednodušit a upravit, zajistit ozvučení. Moderátor 

P. Foltán.  

2) Volby do Farní rady. Volby a jmenování nutno uskutečnit do 25. září 2021. Bylo dohodnuto 

provést volby do prázdnin. 

Byla zvolena volební komise ve složení: M. Jirušková, R. Holeček,  B. Filipová 

 

IV. Technické záležitosti. 

1) Rekonstrukce děkanství bude zahájeno rekonstrukcí kaplanky. Čeká se na stavební povolení. 

Předpokládaný začátek akce – červenec. Nutno v červnu zorganizovat brigádu na vyklizení 

kaplanky. 

P. Foltán informoval přítomné s problémy na získání veřejné sbírky. 

2) Vodovodní přípojka – zadáno na katastru nemovitostí 

3) Věcné břemeno průchodu na půdu klášterního kostela – návrh smlouvy je na KÚ HK 

4) Pracovnice na úklid – tento úkol je zrušen z důvodu nedostatku financí 

5) Oprava řehtačky – splněno 

6) Zpovědnice na porciunkuli – z důvodu požadavku biskupství nezpovídat ve zpovědnicích se 

tento úkol ruší. Nabízí se možnost využít ke zpovídání ambity křížové cesty. 

7) Zavěšení obrazu „Poslední večeře Páně“ v klášterním kostele. Tento úkol je rozpracován a 

bude do 28. 5. 2021 dokončen. 

8) Dořešit skříně v děkanském kostele – trvá 

9) Brigáda na úklid půdy v děkanském kostele a na faře – I. pololetí – trvá 

 

V. Ekonomické záležitosti. 

P. Foltán seznámil přítomné s financemi na účtu farnosti, pokladny, na účtu rekonstrukce 

varhan  v klášterním kostele, na účtu a pokladny v Pohoří. 

 

VI. Předpokládaný termín příštího jednání. 

Středa 2. 6. 2021   18:45 hodin   fara 

 

P. Foltán ukončil jednání modlitbou. 

 

 

 

Zapsal: Kahler      Předsedal: P. Foltán 

 

  


