
Trčkovo náměstí 3 
517 73 Opočno 
Česká republika

ŘÍMSKOKATOLICKÁ farnost

Telefon: +420 / 608 316 272 
E-mail: rkf.opocno@dihk.cz; foltan.filip@dihk.cz 

www.dekanstviopocno.cz

DĚKANSTVÍ OPOČNO

Zápis č. 2/2021 z jednání pastorační radv farnosti Opočno, konaného dne 25. 8. 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.

Program jednání:
1. Zhodnocení již konaných akce

• setkáni s farářem
• porciunkule
• kafe na faře
• noční prohlídky
• sobotní prohlídky
• poutní mše svata na zámku

2. Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích a další technické 
záležitosti

• brigáda a práce na kaplance
• věcné břemeno v klášteře - zatím není uzavřeno řízení na KÚ
• úpravy v klášterním kostele + pořízení skříně na ornáty do KK
• přestěhování historické knihovny do klášterního kostela (pani Jirsova?)
• dokončení varhan
• SHP fary
• Příprava podkladů pro žádost na MAS - děkanský kostel (elektroinstalace + osvětlení, 

zabezpečovala, vstupní dveře, střecha atd.)
• PD na opravu střechy na děkanském kostele
• Časová schránka pod varhany

3. Plánované akce a aktivity farnosti

• beseda o životě děti v Indii ( 29.srpna v kostele po msi)
• 4.9. odpoledne v klášterních zahradách - ekumenické slaveni dne stvořeni
• 6.9. - posvícení v Semechnicích
• 16.9. vikariátní konference kněží u nás
• 25.9. kurz Filip
• 30.9. koncert v děkanském kostele
• Výstava betlémů (Kontaktovat majitele betlémů)
• Farní výlet do Kutné Flory (případně někam jinam?)

4. Plánované akce na školní rok 2021/2022

• Výuka náboženství
• první svate přijímáni ( v záři by byla příprava pro mši a na konci září nebo první neděle v říjnu 

by bylo první svaté přijímání)
• biblická hodina (první středa a čtvrtek)
• řeckokatolická liturgie - od srpna opět pravidelně každou 3. neděli v měsíci
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5. Finanční záležitosti 
• Podklady pro rozpočet na rok 2022

6. Diskuze
7. Termín zasedání PRF a ERF

1. Zhodnocení již konaných akce

• setkáni s farářem
Akce proběhla, průběh celé akce zhodnotil pan farář. Příští setkání by bylo vhodné 
moderovat, resp. připravit diskuzi. Na setkání si vzal si slovo Duchovni opočno a 40 minut vedl 
monolog, když byl přerušen, urazil se. Nikdo jiný se nedostal ke slovu. Je potřeba najít nějaký 
jiný způsob setkání s veřejností. V příštím roce např. setkání při kolaudaci kaplanky.

• Porciunkule
Na tradiční Pouť Porciunkuli přijelo několik pozvaných hostů, mj. pan biskup Jan Vokál. Ten 
zhodnotil tuto akci velice pozitivně a odsloužil slavností mši. Společného oběda na faře se 
zúčastnila i paní starostka města. Pan biskup ocenil i dobré vztahy farnosti s vedením města.
Je na zvážení zredukovat počet mší a připravit důstné místo pro zpověď. Na příští rok by se 
mohla domluvit komentovaná prohlídka klášterního kostela s P.Petrem Petřivalským.
V Olomouci mají novou zpovědnici, která by nám mohla být inspirací pro náš klášterní kostel.
V příštím roce by se mohly konat pouze dvě nedělní mše. Pan Ing. Kahler se přiklání raději 
zachovat tři mše.

• kafe na faře
Každou první neděli probíhá na faře setkání farníků u kávy a malého pohoštění. Bylo by 
vhodné dohodnut vždy předem, kdo připraví pohoštění a osoby by se měly střídat.

• noční prohlídky
Ve spolupráci se zámkem Opočno proběhlo několik společných akcí, a to nočních prohlídek, při 
kterých byla zpřístupněna i hrobka Trčků z Lípy. Akci přinesla nejen finanční bendit, ale i 
propagaci farnosti.

• sobotní prohlídky
Sobotní prohlídky kostelů byly navštěvovány celkem spíše méně. Lidé hodnotili otevřené 
kostely pozitivně. Služeb se ujali farm'd, za což jim patří poděkování. Otevřené kostely přinesly 
jednak finanční prostředky a další propagaci farnosti.
Bylo by ale třeba přidat na propagaci, mnoho peněz se nevybralo. Pan Fábera se ujal 
komentovaných prohlídek s nadšením, které u něho přetrvává, za což mu patří velký dík.

Do klášterního kostela přišlo 355 lidi a vybralo se 5622,- Kč a do děkanského přišlo 160 lidi a 
vybralo se 9 000,- Kč

• poutní mše svata na zámku
Tato akce proběhla v kapli sv. Anny a byla přenášena on-line.

USNESENÍ:
PR bere na vědomí informace o konaných akcích a souhlasí s tím, aby se v příštím roce opět tyto akce 
konaly. Nedělní mše o Porciunkuli by byly pouze dvě. U dalších akcí bude vhodné drobné organizační 
změny.
Na příští rok by se mohla domluvit komentovaná prohlídka klášterního kostela s P.Petrem 
Petřivalským.
V Olomouci mají novou zpovědnici, která by nám mohla být inspirací pro náš klášterní kostel.

Pro: 9
Proti: 1 (Ing. Kahler - chce zachovat 3 nedělní mše o Porciunkuli)
Zdržel se: O
Usnesení PR č. 1/2021 bylo přijato
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2. Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích a další technické 
záležitosti

• brigáda a práce na kaplance
Během letních prázdnin prohublo několik brigád na akci kaplanka a některé práce byly zadány 
externím dodavatelům. Jsou dokončeny demoliční a přípravné práce a probíhá dohled 
archeologů. V září zřejmě můžeme očekávat návštěvu zástupců NPÚ Praha.

• věcné břemeno v klášteře - zatím není uzavřeno řízení na KÚ
Žádné aktuální informace k tomuto bodu nemáme.
Je to stále na biskupství.
Situaci sleduje pan Ing. Kahler

• úpravy v klášterním kostele + pořízení skříně na ornáty do KK
V klášterním kostele proběhly drobné instalatérské práce a úpravy. Bylo osazeno WC a páková 
průtoková baterie s ohřevem vody. Dále byla osazena sprcha pro natáčení vody pro úklid. 
Návrh na rozměry a členění skříně zpracuje pan farář a předá je panu Juráskovi k nacenění u 
truhlářů.

• přestěhování historické knihovny do klášterního kostela
Město Opočno schválilo dar historických skříní pro účely historické knihovny. Skříně bude 
nutné zrekonstruovat. Nejlépe je svěřit Michalu Joudovi, který by je mohl odstěhovat do své 
dílny a postupně je zrekonstruovat. Následně by byl připraven prostor pro historickou 
knihovnu.
Zatím bude knihovna ponechána v děkanském sále, po dokončení varhan bude přemístěna do 
klášterního kostela

• dokončení varhan
V pondělí 23.8. proběhla schůzka s panem Bokem a panem Uhlířem na městském úřadu. 
Schůzce byla přítomna i paní starostka a paní tajemnice. Bylo dohodnuto, že na konci září 
proběhne kontrolní den v Krnově a varhany budou dokončeny do 31. 10. 2021. Dohodnuté 
podmínky budou zapracovány do dodatku SOD (zajistí biskupství).

• SHP fary
Je předjednán SPH sálu a fary, ale náklady by byly celkem značné.
Na stav oken se 8. září přijede podívat Ing. Smolík a arch. Solař z NPÚ. Prohlídky se zúčastní o 
Michal Jouda.

• Příprava podkladů pro žádost na MAS - děkanský kostel (elektroinstalace + 
osvětlení, zabezpečovala, vstupní dveře atd.)
Bylo osloveno několik firem s žádostí o nabídku na konkrétní práce. Šlo o zabezpečovací 
zařízení a o novou elektroinstalaci a nové osvětlení kostela. Dále byla konzultována oprava 
všech vchodových dveří. Náklady by se měly pohybovat do 3 mil. Kč. Tyto práce by měly být 
zařazeny do žádosti o dotaci na MAS Pohoda venkova. Je ale předa zajistit podklady pro 
závazné stanovisko orgánu památkové péče, což je Krajský úřad KHK - Ing. Milan Smolík.

• PD na opravu střechy na děkanském kostele
Byla předložena nabídka na zpracování PD na opravu střechy na děkanském kostele, a to ve 
výši 40 tis. Kč..

• Oprava hrobky Trčků z Lípy
2024 bude výročí, chtělo by to načasovat a opravit. Požádat KHK o dotaci.

• Časová schránka pod varhany
Byl vznesen návrh na uložení časové schránky pro podlahu u nových varhan v klášterním 
kostele. Je třeba se rozhodnout, zda schránku ano, a co do schránky bude uloženo.

USNESENÍ:
PR bere informace o plánovaných investičních akcích a dalších technických záležitostech na vědomí a 
schvaluje tyto další kroky:

Bude zadána výroba skříně na ornáty do klášterního kostela,
Bude osloven M.Jouda, zda by se ujal rekonstrukce skříní pro historickou knihovnu a dalších 
truhlářských prací v klášterním kostele,
Budou zahájeny práce na žádosti o dotaci na MAS Pohoda venkova na práce v děkanském 
kostele (zabezpečovací zařízení, elektroinstalace, vchodové dveře),
Bude zadána PD na rekonstrukci střechy na děkanském kostele 
Bude poptána výroba časové schránky (měď) pod podlahu varhan.
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SHP fary bude zatím odložen z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Okna fary budou prohlédnuty M. Joudou a bude jednání s památkáři ohledně jejich opravy a 
případné výměny, aby bylo získáno závazné stanovisko.

Pro: 10
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení PR č. 2/2021 bylo přijato

3. Plánované akce a aktivity farnosti

• beseda o životě děti v Indii ( 29.srpna v kostele po mši) 
farníci byli informováni o konání této akce

• 4.9. odpoledne v klášterních zahradách - ekumenické slaveni dne stvořeni 
Akci bude pořádat ČCE. Jsou potřeba dobrovolníci pro tuto akci.

• 6.9. - posvícení v Semechnicích 
9,00 mše svátá v Semechnicích

• 16.9. vikariátní konference kněží u nás 
15-20 lidí v Opočně

• 25.9. kurz Filip
Farníci byli o této akci informováni. Byl poslán i článek do ON.
Zatím přihlášeni 4

• 30.9. koncert v děkanském kostele
Varhanní koncert od 18,00 na počest skladatele Vaňhala

• Výstava betlémů (Kontaktovat majitele betlémů)
B. Tymichová pracuje na opočenském betlémů pro účel vánoční výstavy

• Farní výlet - např. do Kutné Hory? V letošním roce spíše ne.

• 13. 9. Posvícení v Pohoří

• 3. 10. Posvícení v Opočně

• 16.10. Jáhenské svěcení

USNESENÍ:
Pastorační rada bere plánované akce farnosti na vědomí a souhlasí s jejich konáním.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: O

Usnesení PR č. 3/2021 bylo přijato

4. Plánované akce na školní rok 2021/2022

• Výuka náboženství
• první svaté přijímáni ( v záři by byla příprava pro mši a na konci září nebo první neděle v říjnu 

by bylo první svaté přijímání)
• biblická hodina (první středa a čtvrtek)
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• řeckokatolická liturgie - od srpna opět pravidelně každou 3. neděli v měsíci
• adventní koncerty: po domluvě s městem
• duchovní obnova - odpoledne
• historická přednáška - Tomáš Petráček

Pastorační rada tere plánované akce na školní rok 2021/2022 na vědomí. Pro tento bod není 
přijímáno zadně usneseni.

5. Finanční záležitosti
• Podklady pro rozpočet na rok 2022

Do konce října budou předloženy ekonomické radě farnosti návrhy do rozpočtu na rok 2022. Následně 
bude sestaven návrh rozpočtu pro rok 2022.

Byl připraven dopis s informacemi o ekonomické situaci farnosti. Ten byl předán farníkům na konci 
mse a byl uverejnen na FB a webových stránkách farnosti. Dále byly zpracovány a vylepeny 
informační letáky o možné adopci částí kaplanky do oken farnosti. Výnos je zatím v řádech stokorun. 
Zatím se finanční situace nijak výrazně nezlepšila, až na pár přispěvovatelů na účet farnosti. Bylo by 
třeba, aby se pravidelnými přispěvovateli stalo více farníků, i kdyby šlo jen o stokoruny měsíčně. Tato 
situace bude velice ovlivňovat další investice farnosti.

Stav účtů:
Pohoří
Opočno

farní účet: účet - 54 010,- Kč pokladna - 3 986,- Kč
- farní účet: účet - 482 638,- Kč pokladna - 26 848,- Kč
- Sbírkový účet: 84 551,- Kč
- fond solidarity na kaplanku: 80 000,- Kč

Pro tento bod není přijímáno žádné usnesení.

6. Diskuze
R. Holeček - Pri zvonění ve zvonici se uvolnilo ráhno. M. Jouda už to prohlédl a nabídl opravu. - 
bude zajištěno

7. Termín zasedání PRF a ERF
Příští termín PRF a ERF byl dohodnut na 20. 10. 2021 od 18,45 hodin.

CočArr
Vl/I.

/TŠT
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