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Zápis č. 8/2022 z jednání pastorační rady farnosti Opočno, konaného dne 20. 7. 

2022 na děkanství v Opočně 

Přítomni: viz prezenční listina 
Předseda pastorační rady: Mgr. Filip Foltán  
 
Členové: Ing. Josef Kahler, MUDr. Blanka Filipová, Zdeněk Filip ml., Ing. Jan Jurásek, Marie 
Jirsová, Mgr. Renáta Černá, Marie Jirušková, Andy Loos 
 
Omluveni: Radek Holeček, Pavel Ulrich 
 
Pastorační rada je usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 
 

1. Hodnocení aktivit:  

a. Filipovská pouť – zhodnocení 
b. Noc kostelů – zhodnocení 
c. První svaté přijímaní a zpověď – zhodnocení 
d. Boží tělo  
e. Žehnání kaplanky + 10 let kněžství - zhodnocení 
f. Volby Pastorační rady ve Voděradech – aktuální informace 
g. Volby do Pastorační rady v Černíkovicích – aktuální informace 
h. Letní kostelní večer  

 
2. Informace:  

a. Kaplanka – finance, stav věcí  

3. AKCE:  

a. Koncertní večery v klášterním kostele  
b. Porciunkule  2022 
c. INFO 28.srpna dožínky v Třebešově  
d. Farní výlet 

  
4. Technické věci: 

a. Kaplanka – oplocení 
b. Zpovědnice v klášterní chodbě  
c. Úklid půdy na faře 

  
5. Ekonomické záležitosti 

6. Termín další pastorační rady 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Hodnocení aktivit:  

a. Filipovská pouť – trochu zredukovat, bylo toho letos moc.  
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b. Noc kostelů – ok, akce hodnocena pozitivně, návštěvnost moc pěkná 
c. První svaté přijímaní a zpověď – Loutkové divadlo mělo úspěch, velice pěkně 

připraveno a zorganizováno, pozitivní hodnocení od rodin dětí. Další bude 
zřejmě až za dva roky. 

d. Boží tělo – ok, může zůstat ve stávající podobě 
e. Žehnání kaplanky + 10 let kněžství – povedená akce 
f. Volby Pastorační rady ve Voděradech: Ing. Helena Hloušková, Jiří Novotný, 

Libuše Brandejsová 
g. Volby do Pastorační rady v Černíkovicích – zatím nebyly – nezájem kandidátů. 

Paní Pohlová bude delegována za PRF 
h. Letní kostelní večer – otevřený děkanský kostel a klášter + koncert – úspěšná 

akce 
 
 

USNESENÍ: 
PR bere na vědomí informace o konaných akcích a souhlasí s tím, aby se v příštím roce opět 
tyto akce organizovaly v některých případech v menším rozsahu (např. Fipovská pouť). 
 
Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení PR č. 1/2022 bylo přijato 
 

2. Informace:  

a. Kaplanka – finance, stav věcí  

Kaplanka je dokončena, čekáme na výsledky individuální žádosti o dotaci na KHK. Je třeba 
dokončit ještě vybavení (kuchyňskou linku, dveře). Je třeba konzultovat opravu oplocení 
s památkáři a kovářem.  

 

USNESENÍ: 
PR bere všechny aktuální informace na vědomí. Bude osloveno více řemeslníků na kovářské 
práce, aby bylo možné porovnat ceny a bude jednáno s orgánem památkové péče o 
možnostech opravy oplocení a jeho konečné podobě. Celá rekonstrukce oplocení bude 
předmětem jednání na další PRF, až bude k dispozici konkrétní řešení a cenová nabídka. 
 
Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení PR č. 2/2022 bylo přijato 
 
 

3. AKCE:  

a. Koncertní večery v klášterním kostele 
-  ( v 16.00 povídaní o varhanách, možnost se k varhanám podívat, 

v 18.00 mše, v 19.00 koncert) 16.7.; 13.8.; 27.8. 
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b. Porciunkule 
  - úklid kostela (od 9,00), občerstvení kostel, občerstvení fara (Hanka 
Holečková), zajištění dopravy (povolenky Renáta Černá), děkování biskupovi 
(starostka – květina), děkování sboru (starostka – květina), děkování P. 
Petřvaldskému (starostka – květina).  
- označit přehledně zpovědní místa 
- bude pozvána paní starostka na společný oběd s biskupem a město zajistí 3 
květiny 

c. INFO 28.srpna dožínky v Třebešově – přijede kardinál Duka.  
d. Farní výlet – 3 dny v září do Říma 

 
 
USNESENÍ: 
PR bere informace na vědomí bez dalších připomínek či návrhů. 

 
Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení PR č. 3/2022 bylo přijato 
 

4. Technické věci: 

a. Kaplanka – oplocení: budou poptáni kováři (Požár a Černý) a jednáno s 
památkáři 

b. Zpovědnice v klášterní chodbě: návrh zpracuje arch. Snopková 
c. Úklid půdy na faře: bude naplánováno, až bude kontejner 

  
 

Usneseno: 

PR bere informace na vědomí a souhlasí s předloženými návrhy.   

 

Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení PR č. 4/2022 bylo přijato 
 
 

5. Ekonomické záležitosti: 

 

PR jsou sděleny aktuální informace ohledně ekonomické situace farnosti Opočno. 

Stavy na účtech: 

Opočno 119 067,- Kč 

Pokladna: 824,- Kč 

Pohoří 52 764,- Kč 

Pokladna: 766,- Kč 
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Sbírkový účet památky 98 892,- Kč 

 

Usneseno: 

PR bere na vědomí aktuální informace ohledně ekonomické situace farnosti Opočno.   

 

Pro:  9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

 

Usnesení PR č. 5/2022 bylo přijato 
 

6. Termín zasedání PRF a ERF 

 

Příští termín PRF a ERF byl dohodnut na 7. 9. od 18,45 společné jednání na faře. 

 

7. Diskuze 

 

J. Jurásek – informoval o probíhající opravě fasády na kostele v Pohoří. Z 90% pro již 

hotová. Nátěr bude stát cca 196 tisíc Kč, 100 tisíc je přislíbená dotace od obce Pohoří.  Dále 

je očekáván finanční dar od fyzické osoby 50 – 70 tisíc Kč. Barevnost fasády bude zachována 

(modrobílá). 

 

F. Foltán – informoval o dokončené opravě kapličky v Semechnicích, v září by mělo 

proběhnout požehnání této kapličky.  

 

 

 

 

 

Skončeno: 20,00 hodin. 

 

Zapsala: 

Mgr. Renáta Černá – sekretář PRF 

 

 

 

P. Mgr. Filip FOLTÁN 

administrátor farnosti Opočno  


