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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Přítomni:  Mgr. Antonín Pavlas, fará
   Ing. Jan Veleta
   pan Miroslav Petrus
   pan Josef Laudát
   pan Pavel Pícha
   paní Anna Holubová

Omluveni:  paní Marta Stehlíková
   pan Tomáš Šindelá
   pan František Rokos
   pan Josef Holub

Hosté:   paní Laudátová
   paní  Ž. Tvrdíková
 

Na jednání se probíraly tyto body:

1. V sobotu odpoledne proběhne v
Sv. Jana Nepomuckého za úč
Setkání rodáků a přátel obce B
 

2. V Petrovicích proběhne 30.9. 
přijede Mons. Mgr. Josef Socha. Za naši Farnost jsme na akci zváni.
 

3. Rozpisy bohoslužeb – je třeba 
paní Žofii Tvrdíkové (která zná všechny zapsané), nebo p. kostelníkovi Holubov
si udělá zápis do notýsku na ambonu v
co má, nečte nic jiného než co je v
v hlavě kdo, co, kdy v které farnosti má), navíc rozpis je viditeln
dveřích kostela, v každém č
prosincovém čísle vyjde vždy voln
zkontrolovat, někdy volají i p. Veletovi do obchodu
stránky Farnosti. 

 

4. 3. září začala paní Žofie Tvrdíková op
celkem 7 křížků v našem okolí
soukromém pozemku). 

 

5. Někteří farníci se zajímali, zda by
(Katolický týdeník, Rodina), bylo zamítnuto, v
většinou odebírají, jak by se uhlídalo p
chce objednat do obchodu.
 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOHDANEČ 
285 25 BOHDANEČ 

IČO :  69000689 

JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANE
DNE 4. ZÁŘÍ 2012 

Mgr. Antonín Pavlas, farář 
Ing. Jan Veleta 
pan Miroslav Petrus 
pan Josef Laudát 
pan Pavel Pícha 
paní Anna Holubová 

paní Marta Stehlíková 
pan Tomáš Šindelář 
pan František Rokos 
pan Josef Holub 

paní Laudátová 
Ž. Tvrdíková 

Na jednání se probíraly tyto body: 

sobotu odpoledne proběhne v Bělé od 14.00 bohoslužba ke znovuvysvě
ana Nepomuckého za účasti P. Mgr Antonína Pavlase, bohoslužba je sou

řátel obce Bělá a Tasice, které spadají do naší farnosti.

30.9. slavnostní bohoslužba od 11.00, pak bude ob
ijede Mons. Mgr. Josef Socha. Za naši Farnost jsme na akci zváni. 

třeba farníky znovu informovat, kdo chce změny, a
paní Žofii Tvrdíkové (která zná všechny zapsané), nebo p. kostelníkovi Holubov

lá zápis do notýsku na ambonu v kostele sám. P. farář, pokud v nedě
te nic jiného než co je v kostele v notýsku (má na starosti 4 farnosti a nenosí 

které farnosti má), navíc rozpis je viditelně ve vitrínce venku na 
ích kostela, v každém čísle se aktuálně objevuje rozpis ve Zpravodaji a také v

ísle vyjde vždy volně vložený aktuální rozpis, takže si ho každý m
kdy volají i p. Veletovi do obchodu. Rozpis dáme také pro info na webové 

ala paní Žofie Tvrdíková opět natírat společně s paní Pajerovou k
našem okolí, natřít by chtěly také trojbokou kapli nad vsí (stojí 

í farníci se zajímali, zda bychom nemohli odebírat do farnosti – kostela tiskoviny 
(Katolický týdeník, Rodina), bylo zamítnuto, v diskuzi zaznělo: že ti, kdo je cht

tšinou odebírají, jak by se uhlídalo půjčování a vracení a proti tomu př
objednat do obchodu. 
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ke znovuvysvěcení tamní kaple 
Pavlase, bohoslužba je součástí akce 

lá a Tasice, které spadají do naší farnosti. 

bude oběd od 12.00, 

ěny, ať to nahlásí 
paní Žofii Tvrdíkové (která zná všechny zapsané), nebo p. kostelníkovi Holubovi, nebo ať 

neděli čte kdo kdy 
notýsku (má na starosti 4 farnosti a nenosí 

ě ve vitrínce venku na 
 objevuje rozpis ve Zpravodaji a také v každém 

aktuální rozpis, takže si ho každý může 
také pro info na webové 

paní Pajerovou křížky, natírají 
ly také trojbokou kapli nad vsí (stojí na 

kostela tiskoviny 
lo: že ti, kdo je chtějí, je 

i tomu příspěvky, p, Veleta 
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6. Ministranti – p. Šindelář je vedl

vše zvládají celkem sami), od jedné maminky zazn
nedozvěděla, že je setkání ministrant
kluky, v diskuzi zaznělo, že pokud si pan Šindelá
také sledovat i tyto vedlejší akce, týkající se ministrant
internetu (a také rodiče, kteř
 

7. V polovině srpna opět probě
měla by postupně nastoupit mladší g
kostela jen babička – kostel pot
 

8. Máme v plánu koupit nový, siln
v červnu daroval Ing. Jan Mič
protože je slabý, upadá mu kartá
dlažby, vysávání s ním je pracné a zdlouhavé.

 

9. Fialové antipendium (barevné roucho na hlavní oltá
(roz. Stehlíková), protože nám ve výbav
barvy), další podobná jsou uložena
krajková roucha, budeme mě

 

10. Pochod okolo Bohdanče se uskute
uvnitř zajistit bezpečnost, klid 
pro turisty, měli by tam být př
potřebují přivydělat, s pořadatelem je nutno dohodnout podmínky a zajišt
služba u kostela je hodinově
dodržování požadavků k otev

 

11. Kulturní akce v kostele – ano, ale za u
domluvit obsah programu, zajistit po
koncertech v KH si farnost vždy zajistí z
Kostel je především posvátné místo ur
kulturním akcím. 

 

12. Koncerty – do konce roku se uskute
Václavovi, kde vystoupí Alfréd 

 

13. Děti se po prázdninách zač
Uttendorfská, nebo zastoupí
přestaly.  

 

14. Druhou neděli v září bychom d
přály (kancionál, malá Bible, 3 
dohody v Charitě v KH. Dě
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ř je vedl loni, na poslední schůzi řekl, že už vše umí (ministranti 
vše zvládají celkem sami), od jedné maminky zazněla připomínka, že kdyby se v

e je setkání ministrantů v Chrudimi, nevěděla by o tom a neposlala tam své 
ělo, že pokud si pan Šindelář vzal ministranty na starost, ta

i tyto vedlejší akce, týkající se ministrantů, které jsou určitě
kteří jsou na netu mohou hlídat akce a podělit se

ět proběhl velký úklid kostela, poděkování patří všem pracovník
nastoupit mladší generace, někdo mladší z rodiny, tam, 

kostel potřebuje jednou za čas každý. 

plánu koupit nový, silnější vysavač do kostela za peníze, které za koncert 
ervnu daroval Ing. Jan Mičánek. Současný vysavač, který asi do kostela n

slabý, upadá mu kartáč atd., je nevhodný na vysávání jak koberc
ním je pracné a zdlouhavé. 

Fialové antipendium (barevné roucho na hlavní oltář) ušila laskavě paní Marta Tvrdíková 
(roz. Stehlíková), protože nám ve výbavě na faře chybělo (přestože prý jsme m
barvy), další podobná jsou uložena na faře a budeme je střídat podle období a bílá

roucha, budeme měnit v závislosti na ušpinění a vyprání. 

če se uskuteční 22. 9. a bude otevřen bohdanečský kostel, je t
čnost, klid – důstojnost a posvátnost místa a také výklad 

li by tam být především dospělí lidé z kostela, z farnosti, stud
pořadatelem je nutno dohodnout podmínky a zajiště

služba u kostela je hodinově placená (na základě toho je může farnost vyžadovat 
otevření kostela. Není možné posadit na stanovišt

ano, ale za určitých podmínek, stanovit počet 
mluvit obsah programu, zajistit pořádkovou službu (ve velkých chrámech nap

KH si farnost vždy zajistí z řad farníků, věřících svoji poř
edevším posvátné místo určené k duchovním účelům, ne jako prostor ke 

konce roku se uskuteční dva – 7.10. v 15.00 zde bude pásmo k
Václavovi, kde vystoupí Alfréd Strejček, 26.12. zde proběhne opět Česká mše váno

ti se po prázdninách začnou opět scházet ve farní místnosti na faře (povede asi dále pí 
zastoupí A. Holubová). Bylo by škoda, aby dětem jejich sch

ří bychom dětem, které se scházely na faře, předaly dárky, které si 
ály (kancionál, malá Bible, 3 čokolády, dřevěný svícen), účtenky nám proplatí, dle 

KH. Dětem se budou pořizovat také pastelky na jejich sch
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ekl, že už vše umí (ministranti 
ipomínka, že kdyby se v KH 

la by o tom a neposlala tam své 
 vzal ministranty na starost, tak by měl 

rčitě zveřejněné na 
se s ostatními). 

všem pracovníkům, 
tam, kde chodí do 

 do kostela za peníze, které za koncert 
, který asi do kostela někdo odložil, 

 atd., je nevhodný na vysávání jak koberců, tak lavic a 

ě paní Marta Tvrdíková 
estože prý jsme měli všechny 

ídat podle období a bílá 

čský kostel, je třeba 
a také výklad – informace 
farnosti, studenti, kteří si 

adatelem je nutno dohodnout podmínky a zajištění těchto věcí, 
vyžadovat 

. Není možné posadit na stanoviště nezletilé. 

 a jaké za rok, 
ádkovou službu (ve velkých chrámech např. při 

ádkovou službu). 
ům, ne jako prostor ke 

15.00 zde bude pásmo k Sv. 
ě Česká mše vánoční. 

povede asi dále pí 
ětem jejich schůzky 

ředaly dárky, které si 
tenky nám proplatí, dle 

izovat také pastelky na jejich schůzky. 
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15. Opět se plánuje akce poděkování za úrodu na Havelské posvícení v

jestli budeme potřebovat plodiny a n
vyzveme na webových stránkách farnosti
 

16. Do konce roku vyjdou ještě
vydávat 5 čísel, mezi Vánocemi a postní
z akcí doby vánoční vypadají nap
kopírování na OU, pokud bude problém, 
na páté číslo kopírování jinde.

 

17. Bohoslužby přes Vánoce jako loni 
p. Šindelář, 31.12, dle doho

 

18. Pan Veleta informoval o rozd
Červotoč žere hlavní oltář a kazatelnu
Pokud by se musel oltář odvézt, 
předchozího duchovního, dali 
byl málem prodán, těžko jsme ho dostávali zp
zamítnuto – kostel se tak stane více neprodyšný 
stropu – ne, zničila by se malba na strop
kříšťálovým lustrem za účelem lepší viditelnosti p
Lustr je krásný a cenný, z 
všichni jej obdivují, jakákoliv manipulace s
nezabrání tomu ani dnešní technika, když je dobrý fotograf 
fotky a najde si takové místo, ze kterého
začala od severní strany od 
necelých 2.-4. letech (špatně
nevybrala na kamennou zeď
Podobné na kapli v Bělé, kde 
a udělali si sami, teď je opě

 

19. V Třebětíně se žádalo o finance spole
omítka kostela, lešení tam 
díky podstatné spolupráci 
tamních dárců (zodpovídá p. Veleta)

 

20. Stále se neví kam uložit nově
(financování opravy přesáhlo kalkulaci

 

21. Webové stránky farnosti spravuje velmi dob
 

22. Na internetových stránkách
příspěvky: na téma odvolání
fara, neudržovaná farní budova
faře atd.,  nedohodli jsme se na 
farnost odjinud). 

Zapsala: Anna Holubová
4. září 2012,  Bohdan
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t se plánuje akce poděkování za úrodu na Havelské posvícení v říjnu 
plodiny a někteří je již nosí (např. obilí, kukuřice, makovice), 

vyzveme na webových stránkách farnosti, pak proběhne oslava. 

u vyjdou ještě dvě čísla Zpravodaje, uvažujeme nad tím, že bychom zkusili 
ísel, mezi Vánocemi a postní-velikonoční dobou je velká proluka

ční vypadají například v dubnovém čísle divně. Záleží na dohod
pokud bude problém, buď páté číslo nevyjde, nebo budeme muset najít 

íslo kopírování jinde. 

es Vánoce jako loni – Štědrý den – prof. Pompe, 25. p farář
, 31.12, dle dohody, 1.1. p farář Pavlas. 

Pan Veleta informoval o rozdělaných akcích – v Bohdanči teď nemáme 
oltář a kazatelnu (už několik let), zvažuje se jak zabránit chátrání. 
ř odvézt, je nutné zajistit, aby se neztratil (což se stalo 

dali jsme na rekonstrukci obraz Sv. Václava, který se ztratil a 
žko jsme ho dostávali zpět). Zateplení – zdvojení oken

kostel se tak stane více neprodyšný – bude více vznikat plíseň
ila by se malba na stropě. Vyzdvižení a pohybování s velkým 

álovým lustrem za účelem lepší viditelnosti při focení koncertu atd
roku 1890 a vydržel do dnešní doby a nikomu nevadil 

jakákoliv manipulace s ním by mohla způsobit jeho úplné zni
nezabrání tomu ani dnešní technika, když je dobrý fotograf – profík – umí ud
fotky a najde si takové místo, ze kterého je může nafotit. Venku na bohdane

severní strany od fary opadávat opět omítka stejně tak jako uvnit
(špatně vybraný materiál a nekvalifikovaný dodavatel a firma, která 

nevybrala na kamennou zeď odpovídající materiály).  
ělé, kde na rozdíl od nás, reklamovali špatnou omítku ve

ď je opět nově opravená. 

 se žádalo o finance společně s tamním OU, je v plánu ještě stř
 již víc jak měsíc a nic se neděje. V Michalovicích vše hotovo, 
starostky OU Petrovice, která vyběhala finance

 (zodpovídá p. Veleta). 

nově opravený oltář Sv. Jana Nepomuckého a jeho dv
řesáhlo kalkulaci a zakázka není zaplacena – zajišť

Webové stránky farnosti spravuje velmi dobře Jana Laudátová. 

Na internetových stránkách farnosti jsou v kolonce návštěvní kniha dva 
: na téma odvolání našeho faráře a proč, opravy, získávání zakáz

neudržovaná farní budova, malý nájem za pronajatý byt rodiny Uttendorfských
nedohodli jsme se na reakci - odpovědi  na tyto příspěvky (jsou to 

Anna Holubová, členka farní rady  
Bohdanči    
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říjnu – lidé se již ptají, 
obilí, kukuřice, makovice), 

ísla Zpravodaje, uvažujeme nad tím, že bychom zkusili 
ní dobou je velká proluka, takže články 

ě. Záleží na dohodě o 
nebo budeme muset najít 

prof. Pompe, 25. p farář Pavlas, 26. Asi 

 nemáme nic, vše je hotové. 
se jak zabránit chátrání. 

by se neztratil (což se stalo za 
na rekonstrukci obraz Sv. Václava, který se ztratil a 

zdvojení oken v kostele bylo 
ude více vznikat plíseň, zateplení 

velkým 
i focení koncertu atd. bylo zamítnuto. 

a nikomu nevadil - naopak, 
ůsobit jeho úplné zničení a 

umí udělat dobré 
Venku na bohdanečském kostele 

 tak jako uvnitř kostela, po 
 vybraný materiál a nekvalifikovaný dodavatel a firma, která 

reklamovali špatnou omítku venku i uvnitř 

plánu ještě střecha a čelní 
alovicích vše hotovo, 

hala finance a darů od 

kého a jeho dvě sochy 
zajišťoval Ing. Veleta). 

vní kniha dva kritické 
ní zakázek, neopravená 

za pronajatý byt rodiny Uttendorfských na 
jsou to pohledy na 


