
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
DĚKANSTVÍ OPOČNO

Trčkovo náměstí 3
517 73 Opočno Telefon: +420 / 608 316 272
Česká republika E-mail: rkf.opocno@dihk.cz; foltan.filip@dihk.cz

www. dekanst viopocno. cz

Zápis č. 1/2021 z jednání pastorační rady farnosti Opočno, konaného dne
7. 7. 2021 na faře v Opočně
Přítomni:

Předseda pastorační rady: Mgr. Filip Foltán
Členové: Ing. Josef Kahler, Radek Floleček, Pavel Ulrich,MUDr. Blanka Filipová, Zdeněk Filip ml., Ing. 
Jan Jurásek, Marie Jirušková, Marie Jirsová, Mgr. Renáta Černá

Pastorační rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno v 18,45 hod.

Program jednání:
1. Volby zástupce do ekonomické rady, místopředsedu pastorační rady a sekretáře pastorační rady
2. Rozdělení kompetencí v rámci pastorace a chodu farnosti (tzv. dobrovolnické činnosti) Seznam je v 
samostatném souboru. Jsou tam zařazené veškeré činnosti (je možné i doplnit), které i fungují a 
mohou fungovat dál, jen by bylo dobré tam dopsat zodpovědné osoby.
3. Proběhlé aktivity od poslední PR: a. Pouť v Pohoří b. Příměstský tábor - se kvůli malé účasti 
nekonal c. Farní kafé d. Otevřené kostely e. Výstava adopce na dálku
4. Plánované akce a. Noční prohlídky - připraveno
b. Sobotní prohlídky - komentáře?
c. Na slovíčko s farářem - dořešit termín d. Porciunkule - parkování biskupa, poděkování biskupovi, 
oběd, občerstvení v kostele, sociální zázemí pro kněze, hudba. e. Brigády kolem kaplanky
5. Technické záležitosti:
a. Rekonstrukce
b. Věcné břemeno průchodu na půdu klášterního kostela c. Varhany - Varhanář není schopen 
rozezvučit varhany do porciunkule.
6. Finanční záležitosti 7. Diskuze 8. Termín zasedání PRF a ERF

1. Volby zástupce do ekonomické rady, místopředsedu pastorační rady a sekretáře 
pastorační rady
Předseda PR vyzval všechny členy k tajné volbě k obsazení následujících funkcí:
Člen Ekonomické rady farnosti, místopředseda PR, sekretář PR.
Volba na obsazení těchto funkcí proběhla tajným hlasováním všech členů s tím, že odevzdané hlasy 
sečetl předseda PR.
Výsledky hlasování:
Člen ekonomické rady farnosti:
Pavel Ulrich 1 hlas
Marie Jirušková 5 hlasů
Blanka Filipová 1 hlas
Zdeněk Filip 2 hlasy
Členem ERF byla zvolena paní Marie Jirušková
Místopředseda PR:
Radek Holeček 3 hlasy
Zdeněk Filip ml. 5 hlasů
MUDr. Blanka Filipová 1 hlas
Místopředsedou PR byl zvolen Zdeněk Filip ml..
Sekretář PR:
MUDr. Blanka Filipová 3 hlasy
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Ing. Josef Kahler 2 hlasy
Mgr. Renáta Černá 4 hlasy
Sekretářem pastorační rady byla zvolena Mgr. Renáta Černá 

USNESENÍ:
Na základě výsledku hlasování byly obsazeny funkce pastorační rady pro další volební období takto: 
Členem ERF byla zvolena paní Marie Jirušková 
Místopředsedou PR byl zvolen Zdeněk Filip ml..
Sekretářem pastorační rady byla zvolena Mgr. Renáta Černá
Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení PRF č. 1/2021 bylo přijato

2. Rozdělení kompetencí v rámci pastorace a chodu farnosti (tzv. dobrovolnické činnosti) 
Seznam je v samostatném souboru. Jsou tam zařazené veškeré činnosti (je možné i 
doplnit), které i fungují a mohou fungovat dál, jen by bylo dobré tam dopsat zodpovědné 
osoby.

Koordinátor: tel.: e-mail:

1. LITURGIE
a. Lektorská služba (čtení Božího slova při liturgii) - J. Kahler
b. Přinášení obětních darů - Blanka Filipová
c. Ministrantská služba - Zdeněk Filip
d. Adorace - Blanka Filipová
e. Hudba - Dobruška ( Jana Šitlerová)
f. Zpěv (Jana Šitlerová)
g. Preorátor - paní Veselá
h. Intence T. Fábera
i. modlitby za potřeby druhých - MUDr. Marie Musilová
j. Nedělní přímluvy - J. Kahler

2. Technické zajištění
a. Úklid kostela NejsvětějšíTrojice ?
b. Úklid kostela Narození Páně?
c. Květinová výzdoba ?
d. Harmonie na děkanství ?
e. Praní kostelního prádla Kahlerová
f. Občerstvení při farních akcích Hana Holečková
g. Personální zajištění akcí - Jirušková
h. Zvonění Radek Holeček
i. Hodiny na věži - Tomáš Fábera
j. Nedělní kavárna - Hana Holečková

3. Pastorační programy
a. Farní knihovna ?
b. Program pro děti ?
c. Návštěva nemocných ?
d. Péče o lidi na okraji společnosti ?
e. Společenství mladých - Foltán
f. Setkání seniorů ?
g. Společenství rodin ?
h. Výuka náboženství Foltán
i. Biblické hodiny - Foltán - první středa v měsíci v Opočně, první čtvrtek po mši sv. 

v Pohoří
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j. Den péče o stvoření - Michal Jouda
k. Misijní neděle ?

4. Evangelizace
a. Kurzy - Filip - Musilová
b. Setkání s farářem na konkrétní téma
c. Přednášky

5. Preevangelizace
a. Výstavy
b. Betlémy
c. Otevřené kostely
d. Prohlídky kostelů
e. Noc kostelů
f. Červená středa

6. Propagace
a. Web farnosti - Patrik Filip
b. Facebook - Foltán
c. Instagram
d. Fotografování z akcí + články do periodik Holečková Hana

7. Ekuména - Michal Jouda
8. Rekonstrukce - Pavel Ulrich
9. ALMUŽNÍK - Radek Holeček
10. Kronika - Hana Holečková
11. Adopce na dálku

Postupně byly projednány všechny uvedené činnosti a bylo dohodnuto zajištění jejich plnění.
Přinášení darů bude závislé na epidemiologických podmínkách a omezeních.
Na příštím jednání se k tomuto bodu PR vrátí.

Další návrhy a činnosti, které je třeba řešit:

setkání těch, kteří uklízejí kostely ( 17.7. klášterníkostel) 18.7. po mši sv. děkanský kostel)
17. 7. Generálníúklid klášterního kostela
25. 7. 2021 - na slovíčko s farářem - U Ulrichů
25. 7. V 19,00 online poutní mše svátá ze zámku
4. 9. 2021 bude ekumenické setkání v klášteře -. Připravuje Michla Jouda
25. 9. - 26. 9. 2021 - Kurz Filip (evangelizační kurz)
Adopce na dálku - farnost by mohla adoptovat studenta v Indii a podpořit ho na studiích.
Výstava Betlémů - již nyní zahájit přípravy výstavy 
J. Jurásek-"áčko" - poutačna otevřené kostely 
J. Jurásek- příští rok noční prohlídka kláštera?

Podpora Udí v nouzi
Pan farář otevřel otázku pomoci lidem v nouzi, kteří přijdou přímo na faru s prosbou o pomoc (jídlo, 
finanční pomoc). Občas se taková situace stane a je třeba se domluvit, jakou formou těmto lidem 
pomoci.
Členové PR se k tomuto vyjádřili a shodli se na tom, že je třeba těmto lidem pomoci, ale je třeba 
rozlišit lidi, kteří opravdu pomoc potřebují a ty, kteří chtějí jen farnost využívat.
Proto bude v případě takové žádosti o pomoc kontaktován sociální pracovník Městského úřadu Opočno 
a bude s ním předjednána konzultace pro takového člověka, aby mu byla pomoc poskytnuta.

USNESENÍ:
Pastorační rada souhlasí s poskytnutím pomoci potřebným v nouzi ve spolupráci se sociálním 
pracovníkem Městského úřadu Opočno.
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Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení PRF č. 2/2021 bylo přijato

3. Proběhlé aktivity od poslední PR: a. Pouť v Pohoří b. Příměstský tábor - se kvůli malé 
účasti nekonal c. Farní kafé d. Otevřené kostely e. Výstava adopce na dálku

PR byla seznámena s aktivitami farnosti, které buď již proběhly nebo které se připravují. Příměstský 
tábor byl pro malý zájem zrušen. Otevřené kostely jsou hodnoceny pozitivně, další akce se připravují.

USNESENÍ:
Pastorační rada souhlasí s pokračováním v aktivitách, které byly zahájena, jako je noc kostelů a 
adopce na dálku.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení PRF č. 3/2021 bylo přijato

4. Plánované akce
a. Noční prohlídky - připraveno

PR bere na vědomí informaci o plánovaných nočních prohlídkách.

K tomuto bodu není připraven žádný návrh usnesení.

b. Sobotní prohlídky - komentáře?

PR bere na vědomí informaci o plánovaných sobotních prohlídkách.

K tomuto bodu není připraven žádný návrh usnesení

c. Na slovíčko s farářem - dořešit termín
PR bere na vědomí informaci o akci Na slovíčko s farářem, která by se měla konat 25. 7. 2021 u 
Ulrichů.

K tomuto bodu není připraven žádný návrh usnesení

d. Porciunkule - parkování biskupa, poděkování biskupovi, oběd, občerstvení v kostele, sociální 
zázemí pro kněze, hudba.

PR bere na vědomí informaci o Porciunkuli.
Bude zajištěno vše potřebné pro pana biskupa. Bohoslužeb se zúčastní i paní starostka města, včetně 
společného oběda.

K tomuto bodu není připraven žádný návrh usnesení

e. Brigády kolem kaplanky

PR bere na vědomí informaci o rekonstrukci kaplanky. Pavel Ulrich je pověřen řízením této akce po 
technické stránce.

První brigáda je dohodnuta na 10. 7. 2021.
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K tomuto bodu není připraven žádný návrh usnesení

5. Technické záležitosti:
a. Rekonstrukce
Jsou předjednány SHP na faru a kostel. Bude prověřena možnost podání žádostí o dotace na tyto SHP.

b. Věcné břemeno průchodu na půdu klášterního kostela c. Varhany - Varhanář není 
schopen rozezvučit varhany do porciunkule.

Varhany - pan Bok byl vyzván k dokončení rekonstrukce varhan s tím, že nový termín byl předjednán 
na 31. 9. 2021. Toto bude ošetřeno dodatkem smlouvy, který připraví právní oddělení biskupství.
V ON vyšla omluva Pana Boka za nedodržení termínu rekonstrukce varhan.

Vzato na vědomí.
K tomuto bodu není připraven žádný návrh usnesení

6. Finanční záležitosti
PR byly sděleny stavy na účtech.
Sbírka na Moravu byla ukončena. Byla nashromážděna částka 15 is. Kč, která bude odeslána na 
transparentní sbírkový účet brněnské diecéze.

Vzato na vědomí.
K tomuto bodu není připraven žádný návrh usnesení.

7. Diskuze

Mgr. R. Černá - bylo by třeba zajistit závazná stanoviska památkářů k rekonstrukci vrat u děkanského
kostela a na okna na faře. Je to nezbytné ohledně případných žádosti o dotace. Nezavazuje to farnost 
k realizaci opravy nebo rekonstrukce, ale dává to určité možnosti získat finance.

Mgr. F. Foltán - budeme mít také připravenou žádost o dotaci z havarijního fondu na střechu na 
děkanském kostele a na faře. Zvonice musí zatím počkat, ale byly opraveny díry, kterými zatékalo.

Dále byla podána informace ohledně pojistné události - stržení oplechování zdi kláštera. Pojistná 
událost byla nahlášena.

Na TN u fary a kostela bude zábor VP filmaři, kteří budou využívat zřejmě i některé služby fary a bude 
s nimi jednáno i o případné finanční podpoře farnosti.

8. Termín zasedání PRF a ERF

Příští termín PRF a ERF byl dohodnut na 25. 8. 2021 od 18,45 hodin.

Skončeno: 22.00 hodin.

Zapsala:

Mgr. Renáta ČERNÁ

sekretář PRF

Schválil:

P. Mgr. Filip FOLTÁN

Administrátor farnosti Opočno




