Zápis ze setkání ekonomické a pastorační rady
farnosti Odry ze dne 1. 9. 2022
přítomni z ekonomické rady: o. Petr Kuník - farář, Elena Vahalíková, Jana Vymětalová, Jindřiška
Měsícová, Martin Jakubík
přítomni z pastorační rady: Petra Chrástková, Filip Vahalík, Vojtěch Šrámek, Marie Klézlová
omluveni:, Jan Skalka, Petr Vymětal, Hana Jakubíková, Jiří Schindler.
Setkání na oderské faře v 19.15 bylo zahájeno modlitbou.
Poděkování za letní aktivity – farní tábor pro děti v Potštátu 13. 08. – 19. 08. (Z pastoračního
fondu diecéze bylo čerpáno 10.000,- Kč) a tábor pro ministranty 22. 08. – 28. 08. Trojačka.

Ekonomické záležitosti:
Farář Petr Kuník informoval o průběžném stavu účtu ke dni 1. 9. 2022:
Odry 264 005, 34 Kč (po přijetí dotace na restaurování skříně v zákristii); Tošovice 69 787,27 Kč
Investice v 2. polovině roku 2022:
Restaurování 2. části barokní skříně v zákristii farního kostela v celkové výši 188.600,- Kč +
vícepráce. Obdržená dotace z MK ČR je 160 tisíc, příspěvek města 10 tisíc, biskupství 5 tisíc.
Na zálohách je v tuto chvíli zaplaceno 103 tis.
Pro usazení skříně zpět do zákristie je zadána výroba nového podia (Miroslav Ovčačík) cena ještě
není stanovena. Prostor dotčené zákristie bude také opatřen v některých místech porézní
omítkou a vymalován po dohodě s památkovou péčí Odry. Cena se odhaduje na 30 tis. Kč.
Z důvodu vyhlášeného programu vlády ČR o příspěvcích pro organizace (právnické osoby)
ubytovávající váleční uprchlíky z Ukrajiny, na který upozornila paní Elena Vahalíková, farnost Odry
požádala o finanční příspěvek za ubytování rodiny Murzovy v termínech 11. 03. 2022 – 31. 05.
2022 a 22. 07. -25. 08. 2022, spolu s ubytování dvou dalších osob 21. 06. 2022 – 21. 07. 2022.
Žádosti předcházelo uzavření smlouva (dohoda) mezi farností Odry a Městem Odry o zajištění
ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Následně byl ubytovací
prostor Podkroví bývalé kaplanky dočasně zaregistrován do ubytovacího systému HUMPO
(humanitární pomoc), vykázán pobyt konkrétních osob a zažádáno zpětně o vyplacení příspěvku
na bydlení v rozsahu března až srpna 2022). Nárokovaná částka, podle výpočtu webového
rozhraní HUMPO by měla v souhrnu činit 245 tis Kč. Rodina Murzova opustila k 25. 08. ubytovnu
a vzhledem k relativnímu bezpečí v centrální Ukrajině, odcestovala zpět do svého domova.
Od 31. 8. podkroví opět slouží 6 studentkám církevní školy jako privátní ubytování. Vzhledem
ke zdražování energií a mimořádného nárůstu inflace v tomto roce farář rozhodl o zvýšení
nájemného z 1.500,- Kč na 1.700,- Kč pro jednu osobu za měsíc.

Pastorační záležitosti:
Pastorační rada navrhla plán akcí na druhou polovinu roku 2022.
- 28. 9. středa, drakiáda na Veselí
- 1. 10. sobota, Pouť na Turzovku. Autobus i organizace se budou zajišťovat až po zapsání
dostatečného počtu zájemců do formuláře v kostele (do 18. 9.)
- 9. 10. neděle, poděkování za úrodu při mši svaté v Odrách
- 14. 10. pátek – 15. 10. sobota, podzimní burza na faře
- 23. 10. misijní neděle, projednávaly se možné aktivity v tento den

Od první zářiové neděle bude pokračovat program pro děti během bohoslužby slova v zákristii.
Zajišťovat bude opět Hanka Jakubíková a Anežka Schugová. V plánu je také naučit děti modlitbu
Otče náš s výrazovými prvky rukou a modlit se takto s nimi při nedělní mši svaté před oltářem.
Ministranti i děvčata se budou scházet v pátek co 14 dní, podobně jako minulý školní rok.
Mše svaté pro rodiče s dětma se plánuje opět na druhý pátek v měsíci. Mše svatá pro mládež
pak každý čtvrtý. Začátek bohoslužby v 1700 bude zachován. Po ní se bude mládež scházet na faře.
Náboženství tento školní rok bude učit paní Hanka Jakubíková (1. 2. roč.), o. Petr Kuník (3. a 4.
roč.) a jáhen Jan Slepička (5. a 6; 7. a 8. roč.) Časy budou ještě laděny.
Tento školní rok se bude konat příprava dětí na první svatou zpověď a svaté přijímání. S otcem
Petrem budou při přípravě spolupracovat Iva Jasná, Alena Dratnalová a Barbora Šindlerová.
Setkání rodičů s připravujícími z důvodů naplánování schůzek pro děti se uskuteční v pondělí 26.
září na faře. Slavnost 1. svatého přijímání se plánuje na neděli 4. června 2023 v Odrách.
Biblické hodiny se budou konat ve středu.

V termínu podzimních prázdnin (26. 10. – 30. 10.) se bude konat minitábor pro děti na faře.
Na počátku Adventu se bude konat duchovní obnova. Na její vedení navržen jáhen Jan Slepička.

přílohy:
Sestava ubytovaných ukrajinských osob s výpočtem nárokovaného příspěvku v aplikaci HUMPO

zápis provedl P. Petr Kuník, farář
Odry, 5. 9. 2022

