
Jednání farní rady 21.10.2015 

Přítomni: P. Mgr. Stanislav Tomšíček, pan Josef Holub, pan Stanislav Petrus, 

pan Josef Slavík, Ing. Jan Veleta, paní Jana Laudátová, Bc. Anna Holubová 
 

Na jednání farní rady se probraly tyto body:  

 plánované akce do konce roku: o svátku zemřelých modlitby na 

hřbitovech a během bohoslužeb – rozpisy pro naše kostely, žehnání 

adventních věnců o první adventní neděli, roráty – 16.12. v 7.00, 

mikulášská nadílka, vánoční svátky – rozpisy bohoslužeb pro naše kostely, 

předvánoční tvoření ve společenské místnosti na faře  

  hraní na varhany – po odchodu paní Uttendorfské je třeba zajistit hraní 

na varhany v našich kostelích (Bohdaneč, Třebětín, Michalovice), doposud 

zastupoval paní Uttendorfskou Ing. Veleta, který může opět občas hrát, 

pohřby hrál pan prof. Uhlíř, dále nám byla doporučena Mgr. Libuše 

Nádvorníková, která hraje jak v Pertolticích v sobotu večer, tak v 

Chřenovicích v neděli ráno od půl osmé a poté může přijet k nám do 

Bohdanče a hrát u nás, paní magistra má ale malé děti a tak se může stát, že 

ne vždy bude moci přijet, dále se začala ve hře na varhany zdokonalovat 

paní Mrázková, která začíná a má též malé děti, takže ne vždy bude moci 

hrát, varhaníky máme a věříme, že se budou ideálně domlouvat a 

zastupovat tak, aby vždy v neděli některý z nich hrál, nedělní mše svaté 

jsou velkou oslavou – Kristova vzkříšení z mrtvých a vyvedení Izraelského 

národa z otroctví, je tedy třeba důstojné slavení  

 fara a farní zahrada - po odstěhování rodiny Uttendorfských koncem 

tohoto roku, bude třeba se zamyslet, co s farou a zahradou (rodina užívala 

byt v prvním patře, půdu, část prostoru v přízemí a obdělávala farní 

zahradu, zbylé prostory v přízemí užívá farnost – společenská místnost a 

další místnost jako úložiště věcí; členové farní rady zatím objekt fary na 

patře neviděli, na jednání zazněly od členů farní rady tyto návrhy:  

o  faru se pokusit postupně opravit a zrekonstruovat, využít na to možné 

zdroje a dostupné možnosti k získání financí, v patře ponechat byt 

(pro případné ubytování – nájemníků s řádnou nájemní smlouvou, 

nebo ubytování varhaníka, pokud bychom potřebovali, nebo 

duchovního, pokud by bylo třeba, z půdy případně udělat také byt a 

pronajímat, což by též přineslo finance do farnosti; další návrh – 

zrenovovat přízemí, udělat tam kuchyňský kout, 2 wc, 2 sprchové 



kouty, upravit prostory pro scházení se jak pro farníky, tak pro 

případné poutníky v rámci církevní turistiky a nadále ponechat 

prostory pro inventář, farní zahradu použít pro farnost ke scházení se, 

pro farní turistiku, čímž by farnost také získala nějaké finance – 

pokud bychom zahradu v létě posekali, mohli bychom pozemek 

poskytnout pro rozložení stanů, například pro rodiny s dětmi, nebo 

pro děti – jako chaloupky, kde by mohly strávit část prázdnin – 

stanovaly by na zahradě, používaly by v přízemí fary sociálky (wc, 

sprchové kouty, kuchyňský kout) a přes den by mohly podnikat výlety 

po okolí, poskytnutí zahrady a sociálek v přízemí fary by nám rovněž 

přineslo finance; další návrh byl využít část přízemí fary pro 

chráněnou dílnu, kde by mohli nalézt práci na částečný úvazek buď 

senioři, nebo dlouhodobě nezaměstnaní; další návrh, který zazněl, 

bylo zřízení jakéhosi společenského centra, kde by fungovalo 

například hlídání dětí (školka byla v obci zrušena a Obec již nepočítá 

s jejím otevřením), podobná centra spravují diakonie atd. a mohou v 

určitém smyslu školky nahradit. O faru a zahradu mají zájem také 

Obec Bohdaneč a pan Mičánek - návrh postavit 10 buněk pro bydlení, 

jako komunitní centrum pro seniory (pohyblivé) k tomu využít jak 

zahradu, tak napojit faru, druhý návrh byl, udělat z budovy fary 

turistické a informační centrum, návrh – jak zřízení komunitního 

centra, tak použití farní budovy pro turistické a informační centrum a 

také prodej, či dlouhodobý pronájem fary a zahrady někomu dalšímu, 

členové farní rady jednohlasně během hlasování zamítli, farnost se 

bude o zahradu i faru starat, ale není důvod se jich zbavovat, některý z 

plánů, které členové farní rady nadnesli, se v budoucnu zrealizuje, v 

tuto chvíli ještě není budova fary volná, takže musíme počkat, až bude 

budova fary uvolní, abychom se podívali na její stav uvnitř a podle 

toho se rozhodli čím začneme, fara je od podzimu rovněž připojená na 

čističku,  

 park kolem kostela – na jednání zastupitelstva Obce Bohdaneč nadnesl 

starosta, že by Obec chtěla do vlastnictví park kolem kostela – zaměstnanci 

Obce jej 2x do roka sekají, park vlastní Farnost Bohdaneč a je původně 

hřbitovem (jako jinde bývaly hřbitovy kolem kostelů), později, kdy již 

nestačil prostor, byl zrušen a přesunut na místo nynějšího hřbitova za vsí, 

nalezené kosterní pozůstatky například při různých úpravách parku, se 



uložily před kamenný kříž v parku, přesto ale, když se budovalo oplocení, 

nalézaly se dále pozůstatky – místo je tedy stále nepoužívaným hřbitovem 

a tím také pietním místem, podle toho bychom k němu měli přistupovat, 

rostou tam okrasné stromy, které tam byly vysazeny již za první republiky, 

nebo pak v rozmezí 40 19. – 70 let, můžeme zde nalézt také rostliny z 

posledních asi 5. let od dárců, park kolem kostela farnost využívá zejména 

při Božím Těle, kdy tudy prochází průvod a v parku jsou jednotlivé oltáře, 

v parku stojí také naproti bývalému hostinci u Bukovských Horákův 

pomník padlým v obou válkách. Členové farní rady se dohodli, že si 

farnost park i nadále ponechá ve vlastnictví a bude se o něj starat, 

poseká a případně zajistí odborné konzultace s profesionálním 

zahradnictvím, aby to bylo místo krásné a nehyzdilo okolí kostela, také 

oplocení, které v 50. letech vyrobil pro kostel místní kovář pan Barták 

a patří ke kostelu, je třeba ponechat – mělo své důvody v minulosti, 

stejně tak jako nyní; změnou vlastníka pozemku by mohl nastat problém s 

budovou kostela, kostel by stál na cizím pozemku  

. 


