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Zápis z 2. zasedání farní rady 

Semily 21. 1. 2016 

 

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

Nepřítomni: – 

Omluveni: – 

Hosté: – 

Předsedající: P. Jaroslav Gajdošík  Zapisovatel: Matěj Kraus 

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 18.10 h modlitbou.  

Organizační záležitosti 

V úvodu farní rada projednala možnosti vlastní organizační struktury a rozdělení kompetencí. Vedla se 
diskuze na téma vytváření ekonomické rady farnosti. M. Zahrádková zmínila model, který funguje ve 
farnosti Mnichovo Hradiště, kde s ohledem na podmínky existuje pouze jedna farní rada, která řeší 
pastorační i ekonomické záležitosti vzhledem k jejich těsné propojenosti. Na druhou stranu zazněl 
názor, že ekonomické záležitosti by měli řešit lidé, kteří financím rozumějí. Nakonec se dospělo ke 
konsenzu, že řešení ekonomických záležitostí by probíhalo v rámci stávající farní rady vždy na začátku 
zasedání, přičemž ještě k těmto ekonomickým záležitostem bude do farní rady donominován pan Jiří 
Lukeš st.  

Na místopředsedu farní rady byl navrhován J. Karmášek, který z osobních důvodů návrh nepřijal. Mís-
topředsedkyní farní rady byla všemi přítomnými zvolena Marie Krausová. Sekretářem farní rady byl 
všemi přítomnými zvolen Matěj Kraus.   

Ekonomické záležitosti 

M. Kraus požádal J. Gajdošíka, aby farní radu seznámil v hrubých rysech s ekonomickým stavem far-
nosti. J. Gajdošík sdělil, že farní rozpočet je v současné době vyrovnaný s tím, že hlavními příjmy zůstá-
vají kostelní sbírky, podstatně méně farnost získává ze sponzorských darů. Na některé investice bývají 
poskytovány dotace od příslušných institucí.  

M. Kraus navrhl, aby v rámci transparentnosti byly farníkům poskytovány průběžné informace z účet-
nictví farnosti – příjmy ze sbírek + jiné, výdaje (běžný provoz, liturgický provoz atd.). Tyto informace 
by byly uveřejňovány v Hřivně 1x za měsíc. Tento návrh byl farní radou přijat. Zároveň bylo znovu 
připomenuto, že je nutné konat účelové sbírky, u nichž bývá větší výnos.  

 Zajistí: J. Gajdošík, M. Kraus 

Provedení nátěru kostelní věže  

V letošním roce bude podána žádost o dotaci na realizaci nátěru ochozu věže kostela. Na tuto opravu 
lze počítat s dotací až 90 %.  

 Zajistí: O. Svoboda 

Betlém pro farnost 

Betlém Zdeňka Lindnera pro semilský kostel byl v současné době zakoupen M. Klodnerem za 80 000 
Kč s tím, že M. Klodner sepsal s farností smlouvu, že v následujících 5 letech uvedený betlém farnosti 
kdykoliv za uvedenou cenu odprodá. Toto řešení bylo přítomnými s ohledem na současnou finanční 
situaci farnosti označeno za velmi rozumné a vstřícné a vzato na vědomí. Betlém bude opět koncem 
tohoto roku v kostele vystaven a dle možností bude zahájena účelová sbírka i s oslovením širší veřej-
nosti.  
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 Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner 

Ozvučení kostela 

Farní rada byla seznámena s předběžným návrhem pana Vojtěcha Pecky z firmy OT. Tato firma má 
v ČR největší zkušenosti s realizací ozvučení chrámových prostor. Vzhledem k současnému zcela ne-
vyhovujícímu stavu ozvučení v děkanském kostele proto farní rada jednohlasně doporučila realizovat 
ozvučení v tomto roce, a to výše uvedenou firmou. Na tuto akci bude zahájena 31. 1. 2016 účelová 
sbírka. Farníci budou o podrobnostech projektu informováni zvláštním způsobem.  

 Zajistí: M. Kraus 

Nabídka objektu k využití 

Pan Slavoj Kvíz nabídl farnoti jednání o možnosti využití objektu hospody „U Hájských“ v Husově ulici 
v Semilech. Farní rada po seznámení s tím, o jaký objekt se jedná, a vzhledem k současným prioritám 
ve farnosti jednohlasně doporučila J. Gajdošíkovi jednání nezahajovat.  

 Zajistí: J. Gajdošík 

Náklady na provoz sálu na faře 

M. Zahrádková navrhla, aby vzhledem k využití sálu na faře a nutnosti vytápění zde byla umístěna 
kasička na dobrovolný příspěvek. Tento návrh byl všemi členy farní rady přijat. 

 Zajistí: J. Gajdošík 

Oprava střechy na faře 

Farní rada došla k závěru, že v letošním roce není možná rekonstrukce střechy z důvodu nedostatku 
finančních prostředků. Na předchozím zasedání byl pověřen O. Svoboda vypracováním odborného 
odhadu nákladů na rekonstrukci.   

 Zajistí: O. Svoboda 

Založení občanského sdružení 

J. Gajdošík přednesl návrh na založení občanského sdružení, který byl iniciován z biskupství. Vzhledem 
k nekonkrétnosti předmětu sdružení a jiných priorit v současné době byl tento návrh prozatím odlo-
žen.  

 

Pastorační záležitosti 

Výsledky generální vizitace 

Z biskupství byl zaslán vizitační protokol o proběhlé generální vizitaci ve farnosti. J. Gajdošík přislíbil 
rozeslat tento protokol členům farní rady.  

 Zajistí: J. Gajdošík 

Vedení farní kroniky 

Dle sdělení J. Gajdošíka byli ohledně vedení farní kroniky osloveni manželé Navrátilovi, kteří se této 
služby ujmou v případě, že by se nenašel nikdo vhodnější. Členové farní rady jsou veskrze toho názoru, 
že v současné době jsou manželé Navrátilovi vzhledem ke své erudici v oboru skutečně nejvhodnější a 
vyzývají je, aby tuto službu ve farnosti přijali. Zároveň jsou vyzýváni všichni farníci, aby průběžně 
k tomuto účelu poskytovali podklady (články, fotografie apod.).  

 Zajistí: J. Gajdošík 

Doba postní a Velikonoce ve farnosti 

O letošních Velikonocích budou ve farnosti pokřtěny dvě dospělé ženy, které se již během postní doby 
při vybraných mších sv. zúčastní tzv. skrutinií.  
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Pobožnosti křížové cesty se budou ve farnosti konat každé úterý (v kapli na faře, bez zpěvu) a každý 
pátek (v kostele – delší pobožnost se zpěvem). Zároveň bude vhodné, aby se každé křížové cesty ujal 
pokud možno jiný farník – např. zástupce nějaké skupiny. Tito lidé budou aktivně osloveni.  

 Zajistí: J. Gajdošík, M. Krausová 

Postní duchovní obnovu farnosti povedene v termínu 25. – 27. 2. 2016 P. Petr Šabaka, vojenský kap-
lan z Liberce. Bude ve standardním formátu jako v minulých letech.  

 Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner, M. Kraus 

Zpěv během obřadů Svatého týdne a velikonočního Tridua je nutno lépe zkoordinovat a nacvičit. 
Vhodná spolupráce s Jiřím Kurfiřtem a Marií Šimkovou.  

 Zajistí: M. Kraus 

Ratolesti (kočičky) na Květnou neděli pro farníky budou zajištěny, taktéž ozvučení na průvod. Nácvik 
ministrantů před svátky také proběhne. Na Zelený čtvrtek proběhne opět obřad mytí nohou. Dlouhá 
adorace po skončení obřadů Velkého pátku nebyla farní radou doporučena. Na Bílou sobotu bude opět 
otevřen kostel k možnosti tiché adorace Nejsvětější Svátosti u „Božího hrobu“. Obřady velikonoční 
vigilie budou letos začínat vzhledem k časovému posunu již ve 20.00 h, využito bude všech 7 starozá-
konních čtení, navíc letos bude dvojnásobný křest.  

 Zajistí: J. Gajdošík, V. Zahrádka, M. Klodner 

Přehled aktivit ve farnosti 

Generální vikář se zajímal o přehled duchovních a katechetických aktivit ve farnosti. Farní rada se 
shodla, že zde je zcela jistě do budoucna potenciál k rozvoji těchto aktivit. Jejich současný přehled pro 
potřeby biskupství bude připraven.  

 Zajistí: V. Zahrádka 

Žádost o jmenování děkanem 

J. Karmášek přednesl, aby byla na biskupství zaslána žádost farní rady o jmenování J. Gajdošíka děka-
nem, neboť v současné době je stále administrátorem farnosti. J. Karmášek vyjádřil přesvědčení, že 
žádost je oprávněná jednak vzhledem k 18leté usilovné práci J. Gajdošíka, jednak také významem far-
nosti Semily. Návrh byl členy farní rady přijat.  

 Zajistí: J. Karmášek 

 

Jednání farní rady bylo ukončeno ve 20.45 h. Termín příštího setkání farní rady bude ve čtvrtek 14. 4. 
2016 v 18.00 h na faře v Semilech.  

J. Gajdošíkem bylo ještě později sděleno, že je nutné uspořádání mimořádné farní rady, kde by se projed-
naly záležitosti pozemkové a lesohospodářské. Toto zasedání se uskuteční ve čtvrtek 4. 2. 2016 od 18.00 
h na faře v Semilech.  

 

Konáno v Semilech dne 21. ledna 2016, definitivní verze zápisu ze dne 26. 1. 2016.  

Zapsal: M. Kraus       

 

Schválil: 

 

P. Jaroslav Gajdošík 

administrátor farnosti 


