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Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady 

farnosti Odry ze dne 3. 9. 2018 
 

Přítomni: o. Petr Kuník, o. Pavel Obr (ve druhé části) 
za Ekonomickou radu: Jan Skalka st., Jiří Jakubík st. - Pohořská 11, Petr Vymětal, Martin 
Jakubík 
za Pastorační radu: Josef Skalka, Vojtěch Šrámek, Jana Vymětalová, Petra Chrástková, Hana 
Jakubíková, Jan Skalka ml., 
hosté: Jiří Jakubík ml. – Pohořská 14A, Lucie Botková, Anežka Schugová 
omluveni: Jiří Schindler, Jindřiška Měsícová 
 
Setkání bylo zahájeno modlitbou. 
 
Poděkování: 

- za finální úklid na ubytovně pro studentky, skupině pod vedení paní Jany Vymětalové  
a panu Petrovi Vymětalovy za úpravy v elektroinstalaci, také skupině pod vedením pana 
Jana Skalkovi st., za provizorní uskladnění trámů složených uprostřed farní zahrady. 

 

Opětné jmenování člena pastorační rady 

Jan Skalka mladší, který byl jmenován do Pastorační rady v roce 2014. Vzhledem  
ke studijním povinnostem se nemohl setkávat rady účastnit, proto se z jejího členství omluvil. 
Vzhledem k novým okolnostem bude v členství pokračovat. 
 
Ekonomické záležitosti 

Byly dokončeny stavební úpravy v podkroví bývalé kaplanky, dnes ubytovny – podkroví, 
pro privátní ubytování studentek SPgSZŠ svaté Anežky České v Odrách. Kromě zázemí pro nové 
nájemce (koupelka, toalety, umývárna, kuchyňský koutek, elektrospotřebiče, vybavení 
pokojů) bylo třeba zajistit kuchyňský kout také pro stávající nájemce Centrum sociálních služeb 
Ostrava, protože se jejich původní kuchyň přechýlila do prostoru studentek.  Stavba byla také 
opatřena bezpečnostními, protipožárními prvky. Celková cena přestavby činila 387.162,- Kč. 
Biskupství ostravsko-opavské poskytlo dar na tyto opravy 130.000 Kč a bezúročnou půjčku 
250.000 Kč, se platností 5 let. Kapacita ubytovny v podkroví je 6 osob. V současnosti jsou zde 
ubytovány 4 děvčata. V prázdninových měsících bude tento prostor nabízen k u bytování  
pro rekreanty.  

Ekonomická rada byla seznámená se zněním nájemní smlouvy, která podléhá 
ordinariátnímu schválení, a vyslovili s ní souhlas. Výše platby za ubytování pro jednoho 
nájemce činí pro tento školní rok 1.600,- Kč. (nájem 900,- Kč; energie a služby 700,-Kč) Z této 
platby budou hrazeny splátku dluhu. 

 Na návrh a po dohodě s firmou Milan Zavadil, MontColor, provádějící práce, bude nutné 
vyměnit jedno nevyhovující střešní okno v technické místnosti s bojlerem (nebezpečí 
promrzání). 
 

V měsíci září a říjnu se budou provádět plánované opravy farního kostela, jejíž financování 
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je zajištěno z fondu Regenerace Památkových zón MKČR. Jedná se o opravu a nátěr dveří  
a oken (cena 100.000 Kč, naše spoluúčast 10.000 Kč) a restaurování a kamenných sloupů  
a portálů (cena 350.000 Kč, naše spoluúčast 0 Kč) 
 

Naše žádost o restaurování dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého z programu restaurování 
movitých kulturních památek vyhlášených pro rok 2018 MK ČR byla opět zamítnuta. 
V současnosti se nachází tato movitá kulturní památka v Muzeu Odersko. 
 

Dárcem, který si přeje zůstat v anonymitě, byla zakoupena elektrická topidla do kostelních 
lavic farního kostela dodanou firmou ENERGITECH spol. s r.o.. Hodnota topidel se blíží 200.000 
Kč. Našim úkolem bude zajistit jejich umístění v lavicích spolu s potřebnou elektroinstalací. 
Ekonomickou radou proběhla diskuze o oslovení možných řemeslníků. Panem Martinem 
Jakubíkem byl již osloven elektrikář pan Zdeněk Juřica, který se v nejbližší době seznámí se 
zadáním. Dále padlo také jméno pana Miroslava Ovčačíka, kterého duchovní správce osloví 
k vykonání nezbytných stolařských prací. 
 

Největší opravou příštího roku bude nahrazení střešních krovů farního kostela napadených 
dřevokaznou houbou, která se připravuje v součinnosti s Majetkovým odborem Biskupství os-
travsko-opavského. V současné době je zpracován projekt opravy a potřebná povolení. Bis-
kupství vyhlásí výběrové řízení a v závislosti na ceně bude hledat zdroje k finančnímu krytí 
opravy. Bude třeba vykonat tyto práce 

- rozebrání celého okapu hlavní lodě do výšky cca 3,0 m od okapu na pravé straně (při po-
hledu na oltář) 

- provedení kvalitní fungicidní sanace koruny zdiva 
- výměny hambálků, doplnění stojek, kleštin k hambálkům (sání větru, tlak na přesah římsy) 
- výměny pozednic, konců vazných trámů, bednění, ztužidel 
- vyřešit sněhové zábrany (stávající stav - jen u okapu – je nedostatečný) 
- s tím spojit i opravu části fasády, případně římsu 

 
 
Pastorační záležitosti: 
 

Duchovní správce seznámil přítomné s návrhem skupiny několika mladých rodin, které  
na setkání zastupovala paní Hana Jakubíková spolu s hosty. Byla předložena představa práce 
s dětmi předškolního a nejmladšího školního věku na nedělních bohoslužbách inspirovaná 
z jiných farností a to ve dvou základních variantách.  
- jednodušší: Dětem by věnoval kněz promluvu vždy na počátku obvyklého kázání, na závěr 

mše svaté by dostávaly obrázky s motivem daného evangelia k domalování. 
- složitější: Děti by během písně před evangeliem přešly (např. za ruce v útvaru hada)  

do velké zákristie, případně na faru, kde by se jim věnovaly maminky (četba evangelia 
z dětské Bible, malování nebo vytváření jednoduchého výrobku). Časová dotace 10-15 
minut. Zpět by se děti vrátily venkovní stranou kostela k hlavnímu vchodu a přinášely svůj 
„výrobek“ před obětními dary v průvodu. 
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Cílem této aktivity není poskytnout dětem zábavu, ale učit je prožívat nedělní bohoslužbu 
jako slavení, ke kterému patří naslouchání Božího slova jim srozumitelnou formou, zapojení 
se do liturgie (např. nesením vlastních výrobků jako darů), kontakt s vrstevníky (při katechezi 
i po mši svaté). Pro rodiče bude velkou pomocí při motivaci k účasti na mši svaté, pokud se 
budou děti na cokoliv těšit.  

 
Z dosavadního průzkumu by tuto práci s dětmi přivítalo 10 rodin. Duchovní správce nadnesl 

téma, kterým je změna dosavadního času nedělní bohoslužby z 8.00 na 9.30 do diskuze. 
Jedním z důvodů byl právě nadnesený návrh rodin. Pastorační i Ekonomická rada se zabývala 
hledáním argumentů pro i proti takové změně, s vědomím, že zasáhne zásadně  
do dlouholetého zvyku mnohých věřících. 

 
Přednesené argumenty proti změně 

- Mnohaletý zvyk věřících, kteří uzpůsobili rytmus nedělního dne tomuto času.  
- Výhoda dostatku času na vaření obědu po návratu z bohoslužby.  
- Výhoda tzv. „dlouhé neděle“. Po návratu z ranní bohoslužby v 8.00 mohou věřící využívat 

více volného času k dalším aktivitám. (výlet, sport, návštěva) 
- Několik věřících je závislých na jízdním řádu autobusu ze Spálova. Přistupují na zastávce 

Jakubčovice n. O. a Loučky. 
- Pro děti se dělá dost páteční bohoslužbou jednou za měsíc. 

 

Přednesené argumenty pro změnu 

- Argument praxí. Zástupci rodin hovořili o tom, že v případě snahy navštívit mši svatou v 8 
je to spojeno nejen s brzkým vstávání, ale také s chvatem a znatelnou nepohodou, což 
svátečnímu dni ubírá mnoho na jeho smyslu. Proto dávají většinou přednost bohoslužbám 
v pozdějším čase. I zástupci manžele s většími dětmi hovoří o uspěchaném dopoledni. 
V týdnu se kvůli pracovním povinnostem všedních dnů nenajde čas na „příjemnější 
vstávání“ alespoň po 7 hodině.  

- Duchovní správce vnímá více pozornosti a reakce přítomných věřících v pozdějším čase. 

Jedná se o názor mnohých duchovních správců, proto tzv. hrubé, neboli hlavní mše svaté 

jsou ve větších farnostech až po 9 hodině. Jeden z přítomných členů farní rady poznamenal, 

že vnímá farní obec v Odrách jako „neživotnou“. (Což pochopitelně nic nemusí ubírat z mi-

lostí vyplívající z účasti na mši svaté)  

- Kněz stačí po mši svaté věřící sotva pozdravit a spěchá do dalšího kostela. V případě oderské 

mše sv. v 9.30 by se mohl kněz s věřícími setkat a nabídnout čas k duchovními nebo jinému 

rozhovoru. Lidé by věděli, že tam kněze najdou.  

- Na faře by se mohlo podle zájmu uskutečnit neformální posezení u občerstvení, otevřena 

bude nově uspořádaná farní knihovna, děti dostanou prostor ke hrám, kdy si užijí vzájem-

nou přítomnost, případně ke krátkému kurzu tance – Chvály tancem. 

- Z hlediska zajištění hudebního doprovodu mše svaté Martin Jakubík doufá ve větší výběr 

zpěváku žalmů. Mnozí nadaní dobrým hlasem chodili v případě osmé hodiny těsně před za-

čátkem, proto zajišťovala zpěv povětšinou jeho rodina. To platí i o lektorech. Svou roly hrají 

i nerozmluvení hlasivky v tuto hodinu. 
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Závěr diskuze 
Po té, co si členové Ekonomické a Pastorační rady vyslechli všechny argumenty, zeptal se 

duchovní správce na jejich názor členů rady ohledně možnosti další ankety. Poslední byla 
provedena 22. března roku 2015. Tehdy se vyjádřilo zachování stávajícího času 8.00hod 94 
osob, pro čas 9.30hod 50 osob. Tato forma nebyla přítomnými doporučena, proto od ní 
duchovní správce upustil.  

Byly po té srovnávány argumenty pro a proti změně času nedělní bohoslužby, přičemž se 
názory přítomných začaly klonit k provedení změny a to z těchto důvodů: 

- Struktura farnosti se za poslední roky změnila směrem k většímu počtu mladých rodin. 
Došlo k několika sňatkům, některé rodiny se přistěhovaly (víme o 3). 

- Důležité je, aby neděle byla pro farnost den slavení. Všechny předešlé argumenty  
pro změnu času jako větší soustředěnost, setkání s druhými, zapojení dětí do liturgie, 
přítomnost kněze, podporují život farnosti a podle mínění přítomných převyšují důvody pro 
zachování původního času. 

- Jeden z přítomných, který upřednostňuje dřívější čas pro komfort dostatku času před 
obědem, který využíval k rekreaci, deklaroval ochotu změnit své návyky pro dobro rodin. 

- Je dobré podpořit aktivitu maminek, které chtějí v součinnosti kněze připravovat program 
pro děti. 

- Členové farní rady se budou snažit nalézt řešení pro ty, kteří jsou závislí na příjezdu 
autobusu. Osloví se rodiny, které přijíždějí daným směrem, případně jiné řidiče pro tuto 
službu. 

 
Projednávaly se také další návrhy, zkusit posunout čas pouze přechodně tzv. na zkoušku 

několik měsíců, zjišťovat osobním rozhovorem mínění lidí, nebo také počkat a za celou věc se 
modlit. Přestože duchovní správce neočekával od obou farních rad žádné rozhodnutí, bylo mu 
na závěr diskuze doporučeno, aby změnu času na 9.30 ohlásil s účinnosti v brzkém čase. Otec 
Petr tedy navrhl počátek října.  

 

Plán akcí 

Pastorační rada spolu s duchovním správcem vypracovala plán akcí na 2. pololetí roku 2018 

- viz samostatná příloha 

zápis provedl P. Petr Kuník, farář      


