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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Přítomni:  Mgr. Stanislav Tomší
     pan Josef Holub
     pan Miroslav Petrus
     pan Josef Laudát
     pan 

Ing. Jan Veleta
     paní Jana Laudátová
     paní Anna Holubová
     paní Dana Ml

Nepřítomni:  paní Marta Stehlíková
     paní Mart
 

 
Na jednání se probíraly tyto body:

� Farní rada se mimořádně sešla v
rekonstrukcí, ale je tam tepleji, 
a není možné se tam sejít (rekonstrukci si vzal na starosti p. Šin
souhlasem starosty OÚ. 

� p. farář přinesl návrh rozpoč
farnosti: nájem z bytu na faře 1000 k
bohoslužebné 3000 kč, ostatní režie 5000
elektřiny, dotaz p. faráře byl:  co budeme d
zvýšit nájem za byt na faře z 1000 k
nepokryje náklady na poplatky a údržbu budovy),
signál, v Červených Janovicích m
bezplatné linky mají: rodina Uttendorfských na 
platí internet i Ing. Nešpor (ikdyž za
z kostela; další návrh jak získat finance do 
kterých se Farnost nepodílí a neorganizuje je
běžné ve velkých městech, v Praze;
naše farnost má (pole, louky, les 
mohla pokrýt budoucí životaschopnost farnosti
sloužit na provoz farnosti, drobné opravy
na Obecním úřadě (schvalování rozpo
– proti tomu bychom měli předložit 
na faře); p. farář vznesl dotaz na
v kostele (pí Mlčochová má již p
členů farní rady negativní ohlasy
Plíška, p.Pavlase – pokud se např
se vyhlásila mimořádná sbírka na ur
sbírku; pí Holubová také řekla, že si nemyslí, že v
sbírky, jde také o průhlednost 
nejen ve státě, ale i v církvi-farnostech
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JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANE
DNE 31. LEDNA 2013 

Mgr. Stanislav Tomšíček, farář 
pan Josef Holub 
pan Miroslav Petrus 
pan Josef Laudát 
pan Josef Slavík 
Ing. Jan Veleta 
paní Jana Laudátová 
paní Anna Holubová 
paní Dana Mlčochová 

paní Marta Stehlíková 
paní Martina Uttendorfská 

Na jednání se probíraly tyto body: 
 

ř ě sešla v místnosti Obecní knihovny v Bohdanč
rekonstrukcí, ale je tam tepleji, protože farní společenská místnost v současné dob
a není možné se tam sejít (rekonstrukci si vzal na starosti p. Šindelář), v knihovn

l návrh rozpočtu farnosti na letošní rok  (ROZPOČET NA ROK 2013
bytu na faře 1000 kč, sbírky 25000kč, výdaje za elektřinu 15000 k

ostatní režie 5000 kč), roční sbírky a příjmy nám pokryjí
yl:  co budeme dělat pro zvýšení financí do farnosti

1000 kč za rok na 1000 kč za měsíc (v současné dob
nepokryje náklady na poplatky a údržbu budovy), zajistit příjmy z internetu (na v

Janovicích měli za loňský rok příjem 30 000 kč, u nás nemáme  nic 
Uttendorfských na faře a sousední obchod – p Veleta, nap

(ikdyž zařizuje a pomáhá farnosti) a nevyužívá možnost 
další návrh jak získat finance do naší farnosti je zpoplatnit otevírání kostel

a neorganizuje je, atd. – po akcích se také vždy uklízí 
Praze; další návrh na získání peněz:   církevní restituce 

ky, les - Zádušní asi 10 ha) a zažádat si o tyto pozemky, ze kterých by se 
mohla pokrýt budoucí životaschopnost farnosti, například nájemné z těchto pozemk
sloužit na provoz farnosti, drobné opravy; pan farář měl dotaz, zda bychom mohli zažádat o

(schvalování rozpočtu již proběhlo, OÚ musí vědět na co 
ě ředložit řádné vyúčtování, také tam  připomínky na nízký nájem za byt 

 vznesl dotaz na sbírky během mše – ministranti by obcházeli jednotlivé v
ochová má již připraveny košíčky a p Veleta textilní kapsy)
negativní ohlasy, p. Holub navrhl způsob, který zde byl za p. viká

pokud se například nedostávalo na zaplacení elektřiny, nebo podobné platb
ádná sbírka na určitou neděli  a lidé, dle svých možností,

řekla, že si nemyslí, že v dnešní době krize se nějak radikáln
ůhlednost – na co a kam peníze jdou, protože dnes jsou pr

farnostech (některé farnosti jsou již díky  
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BOHDANEČ 

místnosti Obecní knihovny v Bohdanči, která rovněž prochází 
časné době rekonstruuje  
knihovně jsme byli se 

ET NA ROK 2013: příjmy do 
řinu 15000 kč, 

íjmy nám pokryjí roční spotřebu 
do farnosti, v diskuzi zaznělo: 

časné době nájemné 
internetu (na věži kostela máme 
č, u nás nemáme  nic – dvě  

p Veleta, např. v Č.J. si 
a nevyužívá možnost mít linku zdarma 

poplatnit otevírání kostelů při akcích, na 
vždy uklízí – zpoplatnění je 

církevní restituce – zjistit co kde 
asi 10 ha) a zažádat si o tyto pozemky, ze kterých by se 

ěchto pozemků by mohlo 
l dotaz, zda bychom mohli zažádat o finance 

ě ět na co nám konkrétně přispívá 
řipomínky na nízký nájem za byt 

ministranti by obcházeli jednotlivé věřící 
í kapsy)– k tomu měla většina 

sob, který zde byl za p. vikáře Millera, p. 
, nebo podobné platby – tak 
, přinesli finance na tuto 
ějak radikálně zvednou 

na co a kam peníze jdou, protože dnes jsou průšvihy s financemi 



ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOHDANEČ 

 

špatnému hospodaření v exekuci)
ledna se znovu navýšily poplatky, navíc v
Třebětína, kde se žádá o dotace, 
nájmu bytu na faře se bude dále jednat
internetu, pan farář zjistí, kde máme pozemky 

� oprava farní a společenské místnosti na fa
počasí – zimy a mrazů se uvnitř
Šindelář (vyčíslil rozpočet na opravu asi 60
Laudát, pan Pícha, elektrický vypína
komunikace a organizace rekonstrukce
číslo na pana Šindeláře, který chodí minimáln
nebo domluvit informace, aby je mohl pan fará
– tatínkové; na místnosti se bude nadále pokra
hlavně na organizátorovi, pokud z
jakékoliv jiné akce, např. úklid kostel

� sbírky během mší svatých – 
během mše pro ministranty, kteř
do košíčků, také pan Veleta řekl, že už má doma p
ministranty, aby vybírali od věř
pokladnička, která vždy dobře sloužila
k větším sumám peněz při sbírce
nátlakový způsob, pokud se s 
svaté, někteří věřící chtějí přispívat
toho jak mají finance a mohou
znovu vznesen návrh na mimoř
potřeba vybrat určité částky např
že teď znovu zkusíme mimořádné sbírky

� vzdělávací setkání nad Katechismem
bude opravená. 

� zvýšení nájmu za byt na faře
pronajatý byt v prvním patře, za 2 pokoje, p
jako pracovna pro faráře, nájem je dále za kolnu a zahradu, 
rodina měla starat o drobné opravy 
by měla zajistit farnost. Koncem roku 2010 se díky daním a pojišt
nájemné již nepokrylo výdaje, proto byl rodin
na 1200 kč za měsíc, tuto sumu nep
jim zdála vysoká, farní rada se tedy sešla a dohodla se na 
bude pro rodinu uhraditelná, k
odehrané mše v naší farnosti a narovnat tak stav
připojení internetu z kostelní vě
1000 kč za rok a předložili ho panu fará
dodatek je ale špatně napsaný a špatn
a farnost v současné době doplácí ze sbírek 
proto se teď znovu hovořilo o zvýšení nájmu
dnešní poměry nízká, další návrh byl vyplácet pí Uttendorfské za odehrané mše, protože ve 
jí za hraní platí kostelník 300 kč
Králové a obecně, se za podobný byt ú
například v sousední farnosti v
1000 kč za měsíc, ale stará se o drobné opravy
farní rady, protože není možné doplácet z
nebyla na tomto jednání farní rady
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exekuci), kvůli krizi jsou lidé bez práce a na vsi je situace horší;
poplatky, navíc v naší farnosti máme všechny pracovní akce hotové, krom

kde se žádá o dotace, tudíž by měly být dostačující finance ze sbírek
e se bude dále jednat (paní Uttendorfská chyběla na jednání)
 zjistí, kde máme pozemky – lesy, louky atd, (OÚ, p Veleta, p. Nešpor)

é místnosti na faře – začala koncem podzimu, 
ů se uvnitř nepracovalo – muselo by se vytápět, místnost si vzal na starosti p. 

na opravu asi 60 000 kč), hodně práce tam společ
Laudát, pan Pícha, elektrický vypínač přemístil pan Uttendorfský. Pro další spolupráci

nizace rekonstrukce kdy a kdo může pokračovat a pomoci 
ře, který chodí minimálně do kostela, je problém ho sehnat a domluvit se s

e, aby je mohl pan farář vyhlásit v ohláškách; pomoci by m
na místnosti se bude nadále pokračovat; tíha organizace jakékoliv akce 

, pokud z nějakého důvodu nemůže – měl by to vč
úklid kostelů, výlety atd.). 

 pí Mlčochová řekla, že už má doma připravené koší
pro ministranty, kteří by obcházeli jednotlivé věřící v kostele a vybírali by od nich peníze 

, také pan Veleta řekl, že už má doma připraveny textilní kapsy na stejný ú
ministranty, aby vybírali od věřících finance během mše, k tomu byla diskuze: u dve

ře sloužila pro sbírky, tento způsob obcházení věř
ě ři sbírce, než teď, kdy lidé dávají do kasičky u dveř

 ním v kostele začne - vyžene to lidi z kostela, bude to rušit pr
ě řispívat anonymně do kasičky, někteří jednou dají

ance a mohou dát na sbírku, podle svých možností. Místo obcházení v
na mimořádné sbírky, které zde léta dobře fungovaly,
částky např. na elektriku, na mříže do oken atd. – rada uzav

řádné sbírky dle potřeby a uvidíme. 
etkání nad Katechismem proběhnou ve společenské místnosti na fa

nájmu za byt na faře – rodina platila od roku 1989 do roku 2011 nájem 250 k
ře, za 2 pokoje, příslušenství, s tím, že třetí pokoj 

nájem je dále za kolnu a zahradu, ve smlouvě je také uvedeno, že 
la starat o drobné opravy fary a vše spravovat péčí řádného hospodá

oncem roku 2010 se díky daním a pojištění zvedly poplatky za faru, takže 
lo výdaje, proto byl rodině učiněn návrh na zvýšení nájemného z

síc, tuto sumu nepřijali, takže byla snížena na 1000 kč za mě
, farní rada se tedy sešla a dohodla se na částce 500 kč za mě

bude pro rodinu uhraditelná, k tomu se znovu nabídlo paní Uttendorfské vyplácet jí
a narovnat tak stav – toto odmítla, rodina také využívá 

kostelní věže.  Ani částku za nájem 500 kč nepřijali, napsali sv
edložili ho panu farářovi Pavlasovi, se kterým se dohodli na podpisu, tento 
ě napsaný a špatně potvrzený (viz příloha). Letos se opě

doplácí ze sbírek věřících, kteří dávají pro kostel
řilo o zvýšení nájmu z bytu na 1000 kč za měsíc s 

další návrh byl vyplácet pí Uttendorfské za odehrané mše, protože ve 
kostelník 300 kč ze svého. Pan farář řekl, že podle tabulek z

se za podobný byt účtuje 3000 kč měsíčně, byt na faře má o n
sousední farnosti v Ćervených Janovicích platí rodina za pronajatý byt

, ale stará se o drobné opravy. Tuto věc budeme dále probírat
ení možné doplácet z kostelních sbírek na poplatky na faru

nebyla na tomto jednání farní rady. 
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a na vsi je situace horší; od 
pracovní akce hotové, kromě 

ze sbírek na provoz. O výši 
na jednání), stejně tak o příjmu z 

(OÚ, p Veleta, p. Nešpor). 
ala koncem podzimu, během nepříznivého 

ět, místnost si vzal na starosti p. 
společně s ním udělal pan 
další spolupráci – vázne lepší 

vat a pomoci – lidé neznají kontakt-
kostela, je problém ho sehnat a domluvit se s ním, 

pomoci by měli mladší farníci 
jakékoliv akce - obecně, je 
to včas sdělit (stejný postup u 

řipravené košíčky na sbírky 
a vybírali by od nich peníze 

ipraveny textilní kapsy na stejný účel – pro 
diskuze: u dveří v kostele je 

obcházení věřících při mši nepřispěje 
u dveří, je krize a toto je 

kostela, bude to rušit průběh mše 
í jednou dají, jindy třeba ne – podle 

. Místo obcházení věřících, byl 
, v minulosti, když bylo 

rada uzavřela tento bod s tím, 

enské místnosti na faře v Bohdanči až 

rodina platila od roku 1989 do roku 2011 nájem 250 kč za rok za 
pokoj na patře zůstane volný 
ě je také uvedeno, že by se 

ádného hospodáře, opravy většího rázu 
ění zvedly poplatky za faru, takže 

nájemného z 250 kč za rok 
č za měsíc, ale i tato částka se 

měsíc s tím, že tato suma 
yplácet jí částku za 

toto odmítla, rodina také využívá bezplatné 
řijali, napsali svůj dodatek na 

, se kterým se dohodli na podpisu, tento 
se opět zvedly poplatky za faru 
kostel, na poplatky na faru, 

 tím, že i tato suma je na 
další návrh byl vyplácet pí Uttendorfské za odehrané mše, protože ve Třebětíně 

ekl, že podle tabulek z Biskupství v Hradci 
ře má o něco horší kategorii, 

h Janovicích platí rodina za pronajatý byt na faře nájem 
dále probírat na dalším jednání 

na faru, paní Uttendorfská 
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� jsou podané žádosti na opravu farní místnosti 

společenskou místnost dole, zateplit, opravit okna
máme složený inventář do kostela
Bohdaneč má opravy hotové; 

� fara má více jak 20 let starou
které chtěl pan vikář tehdy natř

� pan Laudát upozornil na nutnost opravy kaple Nejsv
� akce Pochod okolo Bohdanče

domluvy, panu farářovi se akce líbí, 
poznámky: po prvních dvou roč
lety byla po pochodu, kdy zde prošlo asi 700 turist
v Bohdanči; s panem Ježkem jsme se loni domluvili na to
si tam svoji službu (dospělé věř
se měla pohybovat po kostele,
dohlížet na bezpečnost, klid a také posvátnost místa
v chodbě kostela, tak je to nedosta
několikáté tento pochod, tak kostely a jiná známá místa
byla připomínka také na pořizování fotek v
rozostřené. Za dozor na stanovištích, u kostel
výše zápisného, proto se loni doho
dát přednost při této brigádě spolehlivým 
přivydělat, ale tito lidé by se mě
tuto službu upřednostňovat dospě
info nám podala a doporučila také kutnohorská farnost podle svých zkušeností)
loni zapůjčit z kostela od vchodu kasi
byla potřeba během pochodu v
Ke službě v kostele ještě poznámka
kostelníci v Bohdanči – p. Holub
Laudát (s rodinou), ti by také mě
skončení buď mší, bohoslužeb slova, poh
Lidé by měli respektovat požadavky farnosti v

� focení v kostele – obecně platí, že v
� návrh přinášet obětiny ze stolku

– buď ministranti (musí dávat pozor, aby nerozbili sklen
a mít zájem, dále byl návrh, aby nosil bu
zapsanou bohoslužbu (intenci), k
připravené vedle sakristie na stolku, 
kdo se špatně pohybuje a je o holi, t
pro něj bude tato služba složitá a spíše nemožná, takže se jí bude mu
pokud se začne praktikovat, je nutné se vždy p
chtít nosit někdo z rodiny, která bude mít práv
být vždy v záloze někdo jiný z

� filiální kostely v Třebětíně a v
místo neděle, pokud bude zájem, protože pan fará
se ještě dohodne 

� v postní době se nebudou dělat 
farář nestihne přijet do Bohdanč
toho, ve středu odpoledne o mších se K

� ke čtení z Písma a přímluv a 
– ale zase dělá dobře něco jiného, p

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOHDANEČ 
285 25 BOHDANEČ 

IČO :  69000689 

jsou podané žádosti na opravu farní místnosti – pokud by vyšly, mohli bychom opravit 
enskou místnost dole, zateplit, opravit okna, wc, případně chodbu; protě

kostela, je třeba tam složené věci porovnat, opravit
 Třebětín - omítka 

starou (ještě za p. vikáře Millera) opravenou stř
ř tehdy natřít 

ornil na nutnost opravy kaple Nejsvětější Trojice ve Vickovicích
akce Pochod okolo Bohdanče – organizuje pan Ježek s rodinou a farnost jim vždy

ovi se akce líbí, ohledně zpřístupnění kostela pro turisty, 
poznámky: po prvních dvou ročnících této akce zde po okolí byly vykradeny
lety byla po pochodu, kdy zde prošlo asi 700 turistů, byla ukradena socha P. M. u rozhledny 

panem Ježkem jsme se loni domluvili na tom, že naše kostely zp
ělé věřící – ne děti, jak loni zazněl návrh od pí Uttendorfské, naše služba by 

, když jsou uvnitř turisté, podávat jim informace o historii kostela, 
nost, klid a také posvátnost místa, pokud někdo sedí na stanovišti venku, nebo 
ak je to nedostačující), ne všichni turisté navštíví kostely

pochod, tak kostely a jiná známá místa, která už viděli, podruhé nenavšt
řizování fotek v kostele, neměly by být cílené na ur

na stanovištích, u kostelů je během pochodu vyplácena hodinová 
, proto se loni dohodlo na farní radě  (viz zápis z farní rady 4.9.2012

ě spolehlivým  dospělým lidem, nebo studentům, kte
by se měli střídat každý pochod, aby možnost dostal každý. D
ňovat dospělé věřící (zajištění kostela svými lidmi je bě

čila také kutnohorská farnost podle svých zkušeností)
od vchodu kasičku k atrakci u palírny, nebylo vyhově

hem pochodu v kostele pro případné dárce.  
oznámka – o všech akcích pořádaných v kostele musí

p. Holub (nebo pí. Holubová), v Třebětíně – p. Petrus, v Michalovicích
by také měli zajistit odemčení, bezpečnost, zajištění a zam

 mší, bohoslužeb slova, pohřbů, svateb, úklidů atd. protože jsou za kostely zodpov
i respektovat požadavky farnosti v kostelích. 

ě platí, že v kostele se fotit nemá, když fotí pro sebe; 
tiny ze stolku, který by byl umístěn vzadu za lavicemi na ob

ministranti (musí dávat pozor, aby nerozbili skleněné konvičky), nebo dosp
, aby nosil buď jeden, nebo dva členové z rodiny, která bude mít práv

zapsanou bohoslužbu (intenci), k tomu byly poznámky, že: současný způsob
istie na stolku, není špatný; dále pokud bude z rodiny starý 

a je o holi, těžko se už tak dostává k přijímání, než vyjde z
žba složitá a spíše nemožná, takže se jí bude muset ujmout n

ne praktikovat, je nutné se vždy předem a včas domluvit kdo bude nosit 
rodiny, která bude mít právě mši – dát jim možnost a přílež

kdo jiný z kostela, kdo se služby ujme a i jim dát příležitost
ě ě a v Michalovicích – v letním čase by připadaly v

le, pokud bude zájem, protože pan farář chce odsloužit v neděli pouze 3

 se nebudou dělat v neděli K řížové cesty o 10 minut dříve
ijet do Bohdanče včas – mohl by se modlit někdo z lidí, ale fará

edu odpoledne o mších se Křížové cesty dělat budou 
a střídání se – někdo na to má – čte krásně, výrazn

ěco jiného, přesto střídání se při čtení, je pro pestrost, zastoupení se a dát 
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mohli bychom opravit 
protější místnost, kde 

porovnat, opravit – až se oteplí, zajistit; 

opravenou střechu, stejně tak okna – 

jší Trojice ve Vickovicích–p. Veletu 
rodinou a farnost jim vždy vyjde vstříc, dle 

ní kostela pro turisty, k tomu zazněly 
nících této akce zde po okolí byly vykradeny kostely, před dvěma 

ukradena socha P. M. u rozhledny 
m, že naše kostely zpřístupníme, ale dáme 

pí Uttendorfské, naše služba by 
informace o historii kostela, 

kdo sedí na stanovišti venku, nebo 
ne všichni turisté navštíví kostely-pokud někteří jdou již po 

podruhé nenavštěvují; zde 
ly by být cílené na určité věci, spíše 

vyplácena hodinová částka, podle 
farní rady 4.9.2012), že by se měla 

ům, kteří si potřebují 
dostal každý. Do kostelů pro 

ní kostela svými lidmi je běžné ve větších městech, 
ila také kutnohorská farnost podle svých zkušeností), pan Ježek si chtěl 

vyhověno, protože pokladnička 

kostele musí vědět p. farář, dále 
Petrus, v Michalovicích – p 
ění a zamčení kostelů po 

d. protože jsou za kostely zodpovědní. 

fotit nemá, když fotí pro sebe; při akcích lze fotit,  
n vzadu za lavicemi na obětní stůl během mše 

čky), nebo dospělí – kdo bude chtít 
rodiny, která bude mít právě 
ůsob, kdy jsou obětiny 

rodiny starý člověk, nebo někdo, 
ijímání, než vyjde z lavice apod., tak 

set ujmout někdo jiný z kostela; 
as domluvit kdo bude nosit – pokud bude 

dát jim možnost a příležitost, pokud ne, měl by 
říležitost 

řipadaly v úvahu mše v sobotu, 
ěli pouze 3 mše svaté – toto 

říve, jako za p. Pavlase, pan 
lidí, ale farář je farář a je tu od 

ě, výrazně, přirozeně, jiný ne 
je pro pestrost, zastoupení se a dát  
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příležitost ostatním, kteří by p
se špatně zpívají – melodie, slova

� v letní čase se posune začátek 
� o vánoční době se lidem velmi líbil P. Jáchym Jaroslav Šimek ze Želiva 

znovu, až bude nutné zastoupení
nebude 

� ledečská farnost nás pozývá na 
� v pátek 22.2. se uskuteční v 18.00 setkání farních 

Velikonocích, pastorace 
� příští setkání farní rady se uskute

 
Zapsala:  Anna Holubová

31. 1. 2013  v Bohdan
 

Předseda farní rady:   Mgr. Stanislav Tomší
 
 
  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOHDANEČ 
285 25 BOHDANEČ 

IČO :  69000689 

ří by případně měli zájem; stejně tak zpěv, žalmy bez doprovodu varhan 
melodie, slova 

čátek pravidelných středečních mší v Bohdanči na 18
 se lidem velmi líbil P. Jáchym Jaroslav Šimek ze Želiva 

bude nutné zastoupení našeho pana faráře do Bohdanče, pokud ná

ská farnost nás pozývá na Výlet-pouť do Říma v dubnu 
18.00 setkání farních rad na faře ve Zbra – program: mše o 

íští setkání farní rady se uskuteční před Velikonocemi buď opět v knihovn

Anna Holubová, členka farní rady                                                  
Bohdanči 

Mgr. Stanislav Tomšíček 
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lmy bez doprovodu varhan 

Bohdanči na 18.00 
 se lidem velmi líbil P. Jáchym Jaroslav Šimek ze Želiva – rádi bychom ho pozvali 

e, pokud nám včas oznámí, kdy zde 

program: mše o 

knihovně, nebo už na faře 
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