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Zápis z 1. zasedání farní rady 

Semily 10. 12. 2015 

 

Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Josef Karmášek, Martin Klodner, Matěj Kraus, Marie Krausová, Ondřej 
Svoboda, Václav Zahrádka, Marie Zahrádková.  

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 17.10 h modlitbou.  

Na úvod J. Gajdošík, jakožto předseda farní rady, požádal přítomné, aby záležitosti související 
s organizací práce farní rady (tj. rozdělení kompetencí a funkcí dle stanov) byly vzhledem k množství 
aktuálních úkolů řešeny až na dalším zasedání po Novém roce. Zápisem z tohoto zasedání byl pověřen 
M. Kraus.  

Na dotaz J. Karmáška J. Gajdošík přislíbil zpracovat a založit protokol o volbě farní rady konané 1. 11. 
2015. Bylo též vyjasněno, že farní rada se řídí Stanovami pastorační rady farnosti litoměřického bis-
kupství (ze dne 1. 11. 2001) , ve kterých je mj. řečeno, že farní pastorační rady se budou nazývat farní 
rady (FR). Jejich úkolem je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat 
řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na 
základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu. V případě prvního 
ustanovení FR – což je současná situace v naší farnosti – trvá její mandát 1 rok.  

 

J. Gajdošík následně seznámil přítomné s tématy a problémy, které bude třeba v blízké budoucnosti 
řešit:  

 

Pastorační záležitosti 

Roráty 2015 

Ve farnosti se objevil požadavek ještě v letošním adventu udělat alespoň jednu rorátní mši sv. Usku-
teční se v sobotu 19. 12. 2015 v 7.00 v kostele – J. Gajdošík ještě oznámí v ohláškách.  

Příprava farnosti na vánoční svátky 

Příprava výzdoby a instalace stromků v děkanském kostele – stromky a jejich dopravu do kostela za-
jistí J. Gajdošík. Jejich postavení a ozdobení proběhne brigádnicky v pondělí 21. 12. 2015 od 15.00 h, J. 
Gajdošík ohlásí v neděli v kostele. V případě problémů se sehnáním stromků zajistí tyto V. Zahrádka.  

Chuchelna – vánoční vigilie 

Slavení vánoční vigilie v 15.00 v kapli sv. Antonína v Chuchelně – hudební doprovod zajistí rodiny 
z farnosti. O. Svoboda zmínil, že mnozí do Chuchelny už nechodí proto, že je v kapli v tento den velmi 
málo místa. M. Kraus navrhl, zda by se v příštím roce mohlo slavení vánoční vigilie konat 
v podvečerních hodinách v děkanském kostele. Tento návrh nebyl odmítnut, J. Gajdošík rozhodne 
v příštím roce.  

Setkání u betléma v kostele 

25. 12. 2015 po mši sv. se uskuteční malé sektání farníků u betléma v kostele, splečně s dětmi si bude-
me moci zazpívat koleda. Zároveň bude možnost přispět a zapojit se tak do aktivity Papežského misij-
ního díla „Jeden dárek navíc“ – nákup ozdob na vánoční stromek u betléma (jako v minulých letech).  

Mše sv. 31. 12. 2015 

Vzhledem k tomu, že v Semilských novinách vyšla informace o tom, že 31. 12. 2015 bude mše sv. 
v 8.30 h, budou toho dne slouženy dvě mše sv. (v 8.30 dle SeNo, v 15.30 dle Hřivny). Navíc vzešel po-
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žadavek některých farníků, aby byla tento den noční adorace a mše sv. ve 24.00 na Koštofranku. Zda se 
toto uskuteční, rozhodne J. Gajdošík podle možností v průběhu Vánoc.  

Tříkrálová sbírka 2016 

Žehnání koledníkům v děkanském kostele 2. 1. v  16.00, bude upřesněno. Organizace se ujmou Martin 
a Zuzana Klodnerovi.  

Pouť k otevření brány milosrdenství  

V neděli 17. 1. 2016 bude otcem biskupem Janem Baxantem otevřena v Bozkově brána milosrdenství 
v rámci probíhajícího Mimořádného roku milosrdenství. Semilská farnost by uspořádala pouť. Padl 
návrh, aby se farní mše sv. tuto neděli konala v Semilech již od 8.00 h, což však nebylo přijato vzhle-
dem k tomu, že ne každý, kdo jde v neděli na mši sv. nemusí o probíhající akci vědět. Nedělní mše sv. 
bude normálně v 8.30 h, zvláštní autobus z Komenského náměstí pojede do Bozkova v 9.15 h (za drob-
ný příspěvek). Farníci budou o všem informováni (plakátky, ohlášky).  

Postní duchovní obnova 

J. Gajdošík oznámil, že v postní době 2016 se ve farnosti uskuteční postní duchovní obnova, kterou by 
měl vést P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE, duchovní správce farnosti Ostrava – Přívoz. Termín bude 
upřesněn.  

Pozn.: při zpracovávání zápisu po konání farní rady bylo J. Gajdošíkem oznámeno, že P. B. Stępień, OSPPE, nebude 
moci tuto duchovní obnovu vést. Budeme se snažit sehnat někoho jiného.  

Noc kostelů 2016 

Datum konání 10. 6. 2016. Pan dr. Navrátil se již po letech chce organizování Noci kostelů vzdát. Or-
ganizace se ujmou M. Klodner a M. Kraus. V této chvíli je nutné do 16. 12. 2015 podat žádost o příspě-
vek z grantového programu města na rok 2016 – zajistí M. Klodner.  

Vedení farní kroniky 

Jedním ze závěrů proběhlé generální vizitace je i absence vedení farní kroniky. J. Gajdošík by rád, aby 
se vedení někdo ujal. J. Karmášek a M. Kraus zmínili, že kronika nemusí být vedena jen klasickým tra-
dičním způsobem (krasopisně v tlustné knize), vždyť jakousi kronikou je např. farní zpravodaj Hřivna.  

Farní rada doporučila J. Gajdošíkovi, zda by nepožádal manžele Navrátilovy – vzhledem k jejich zkuše-
nostem v tomto směru – o tuto službu pro farnost.  

Farní webové stránky 

M. Krausová zmínila pomalou aktualizaci a zastaralost webových stránek farnosti, na což si stěžují i 
někteří farníci. M. Kraus sdělil, že má připraveno určité řešení a v budoucnu bude sjednána náprava. 
Tento bod bude ještě projednán na jednom z příštích zasedání.  

 

Ekonomické záležitosti 

Určení účelu sbírek  

V souvislosti s provedenou generální vizitací farnosti v listopadu 2015 bylo generálním vikářem dopo-
ručeno zvýšit produktivitu sbírek konaných ve farnosti. Doporučeno bylo konat častěji účelové sbírky 
(např. na opravu kostela, na potřeby biskupství, na ten či onen projekt apod.). Do budoucna tedy bude 
vždy J. Gajdošík ohlašovat účel konané sbírky.  

Betlém pro farnost 

Na základě dřívější blíže neformulované žádosti byl panem Zdeňkem Lindnerem vyřezán betlém, který 
byl určen pro semilský kostel. Jedná se dle znalců o dosti hodnotné dílo. V současné době je tento bet-
lém vystaven ve Státním okresním archivu v Semilech a je možno si ho prohlédnout. Pan Lindner by ho 
chtěl farnosti prodat za 80 000 Kč (dle odborníků je však jeho cena vyšší). Je nutno zodpovědně po-

http://www.mati.com.pl/paulini2/nowa/?strona,menu,pol,glowna,1342,0,1342,ant.html
http://www.mati.com.pl/paulini2/nowa/?strona,menu,pol,glowna,1342,0,1342,ant.html
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soudit, zda si tento betlém může v současné době farnost pořídit, pokud ano, pak kde by byl umístěn 
(zda v kostele či na faře – jelikož je rozměrově větší než současný pod bočním oltářem).  

Rozhodnutí o tomto bodu bylo po diskuzi odloženo, členové farní rady si betlém v archivu prohlédnou 
a totéž doporučí i farníkům. Zda farnost betlém pořídí, se rozhodne v příštím roce.  

Oprava střechy na faře 

V minulých letech byly za přispění dvou nadací opraveny 2/3 střechy fary. Poslední neopravená třeti-
na je v současné době v havarijním stavu a vyžaduje nutně rekonstrukci, aby se předešlo dalším ško-
dám na majetku. Ve velmi hrubém odhadu se bude jednat o investici cca 300 000 Kč.  

O. Svoboda provede v první polovině roku 2016 odbornou kalkulaci potřebných oprav a následně bu-
de nutno rozhodnout o způsobu financování a provedení opravy.    

Vytápění kostela 

J. Karmášek přednesl problém vytápění kostelních lavic v zimním období. Topení je vskutku zapínáno 
jen velmi sporadicky. Farní rada se shodla, že topení by mělo být zapínáno v zimním období standard-
ně (cena vytápění je cca 160 Kč / hodinu). Zajistí M. Klodner, příp. V. Zahrádka.  

Ozvučení kostela 

J. Karmášek dále upozornil na problém špatné slyšitelnosti v kostele. Všichni přítomní se shodli, že 
současné ozvučení v kostele je zcela nevyhovující, a to i po provedených úpravách v poslední době.  

M. Kraus navrhl, aby se provedla instalace nového ozvučení kostela s tím, že současné prvky (nové 
reproduktory, mikrofony aj.) by se mohly v rámci této zakázky přenést do kostela na Koštofranku (zá-
leželo by však na provádějící firmě, zda by toto doporučila). M. Kraus osloví firmu OT Vojtěch Pecka 
z Prahy, která má rozsáhlé zkušenosti s instalacemi ozvučení v chrámových prostorech a velmi dobré 
reference (z blízkého okolí např. Bozkov, Mříčná), aby v co nejbližší době zpracovala cenovou nabídku 
komplexního řešení ozvučení děkanského kostela.  

Osvětlení kostela 

J. Gajdošík dále řekl, že ne zcela vyhovující je i vnitřní osvětlení děkanského kostela. Farní rada se však 
shodla, že řešení tohoto bodu není vzhledem k mnohem důležitějším věcem nyní na pořadu dne.  

Mříž do kostela 

M. Zahrádková zmínila i otázku instalace mříží v zadní části děkanského kostela za účelem možnosti 
celodenního zpřístupnění chrámu. Tento nápad nebyl odmítnut, nicméně i v tomto případě byla shoda 
na tom, že v současné době je na pořadu dne řešení podstatnějších záležitostí vyžadujících finanční 
prostředky.  

 

Jednání farní rady bylo ukončeno v 19.30 h krátkou modlitbou. Termín příštího setkání farní rady bu-
de ve čtvrtek 21. 1. 2015 v 18.00 h na faře v Semilech.  

 

Konáno v Semilech dne 10. prosince 2015, definitivní verze zápisu ze dne 12. 12. 2015. 

Zapsal: M. Kraus       

 

Schválil: 

 

P. Jaroslav Gajdošík 

administrátor farnosti 


