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Zápis z 9. zasedání farní rady 
Semily 8. 10. 2020 

 

Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Martin Klodner, Matěj Kraus, Václav Zahrádka, Kamila Slavíková.  

Omluveni: Josef Karmášek. Klára Svobodová. 

Hosté: Ondřej Svoboda. 

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 19.20 h krátkou modlitbou.   

 

Pastorační záležitosti 

Týden modliteb za zemřelé 

Pokud to bude vzhledem k protiepidemickým opatřením možné, proběhne podobně jako v minulých le-
tech. Při bohoslužbě se budou číst jména našich zemřelých. V týdnu od 1. do 8. 11. bude otevřen kostel 
na hřbitově.   

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

Vánoce 2020 

Bohoslužby podobně jako v uplynulých letech, vánoční vigilie v děkanském kostele také – kněz z Boz-
kova.   

Zajistí: J. Gajdošík 

Volby do farní rady 

Vzhledem ke konci mandátu současné farní rady by se měly uspořádat nové volby. J. Gajdošík by je rád 
odložil až po Novém roce vzhledem k současné nejisté situaci.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Pastorační péče v nemocnici 

Příliš nefunguje vzhledem k zákazu návštěv – jsou povoleny jen ve výjimečných případech. O jejím ob-
novení lze uvažovat až po rozvolnění protiepidemických opatření.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Pastorační péče ve farnosti během epidemie COVID-19 

V současnosti dochází opět k zpřísňování protiepidemických opatření. V případě opětovnému zákazu 
shromažďování osob počítá J. Gajdošík s možností otevřeného kostela a svojí přítomností na faře k pl-
nění individuálních duchovních potřeb farníků, omezenému vysluhování svátostí a poskytování Eucha-
ristie pro potřeby domácích bohoslužeb.  

Farní rada se shodla, že v případě zrušení veřejných bohoslužeb by měl být kostel přes den co nejvíce 
otevřen pro farníky a občany k individuálním osobním modlitbám – za dodržení hygienických opatření. 
V případě týdne modliteb za zemřelé by místo děkanského kostela byl k dispozici otevřený kostel na 
Koštofranku.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Příprava ministrantů 

Soustavná příprava ministrantů neprobíhá, nicméně bude vhodné nové i stávající ministranty více za-
školit.  
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Zajistí: M. Klodner, V. Zahrádka 

Farní ples 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je jeho konání velmi nejisté, rozhodne se až dle vývoje 
v průběhu následujících měsíců.  

Farní rada bere na vědomí.  

Kronika farnosti 

Již několik let není vůbec vedena kronika farnosti. J. Gajdošíkovi se stále nepodařilo najít nikoho z far-
níků, kdo by si toto vzal za své. Farní rada proto vyzývá farníky, kteří by o tuto službu měli zájem, aby 
se panu děkanovi přihlásili.  

Zajistí: J. Gajdošík 

 

Ekonomické záležitosti 

Bezpečnostní řez lip u kostela 

Po několika letech bude opět nutné provést bezpečnostní řez vzrostlých lip u děkanského kostela. Bude 
podána žádost o poražení staré lípy pod sochou sv. Anny, která představuje nebezpečí pro provoz na 
probíhající pozemní komunikaci, rozrušuje opěrnou zeď a nemá dobrý vliv ani na přilehlou sousední 
nemovitost.  

Zajistí: V. Zahrádka 

Střecha děkanského kostela 

Střecha děkanského kostela je v havarijním stavu a je nezbytné řešení její opravy. Aby bylo možné získat 
nějaké prostředky, budou nutná jednání se státem, krajem i městem. Se spoluúčastí farnosti je také 
nutné počítat.   

Zajistí: J. Gajdošík, O. Svoboda, M. Klodner 

Využití prostředků z prodeje majetku 

Zatím nebylo představeno smysluplné využití získaných prostředků z prodeje majetku farnosti – po-
zemků na Riegrově stezce. Tyto prostředky jsou uloženy na termínovaném vkladu, který bude dále pro-
dlužován.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Veřejná sbírka na opravu varhan v děkanském kostele 

Veřejná sbírka na opravu varhan v děkanském kostele bude zrušena. V současné době vzhledem k jiným 
prioritám (střecha kostela) nelze reálně předpokládat vybrání adekvátní částky. Oprava varhan se od-
kládá na neurčito.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Farní brigády 

V sobotu 14. 11. 2020 od 8.00 h proběhne farní brigáda – podzimní úklid okolí kostela, dokončení drob-
ných oprav schodiště.  

Zajistí: M. Kraus 

Další setkání farní rady se bude konat na základě oznámení termínu J. Gajdošíkem.   

 

Jednání farní rady bylo ukončeno ve 19.45 h.  

Konáno v Semilech dne 8. 10. 2020, definitivní verze zápisu ze dne 9. 10. 2020.  
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Zapsal: M. Kraus      

 

Schválil: 

 

P. Jaroslav Gajdošík 

děkan 


