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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANEČ 

DNE 30. ŘÍJNA 2013 

Přítomni:  Mgr. Stanislav Tomšíček, farář 

     pan Josef Holub 

     pan Miroslav Petrus 

     pan Josef Laudát 

     pan Josef Slavík 

     paní Marta Stehlíková 

Ing. Jan Veleta 

     paní Jana Laudátová 

     Bc. Anna Holubová 

     paní Dana Mlčochová 

     paní Martina Uttendorfská 

 

 

Na jednání se probíraly tyto body: 

 
 p. farář navrhl kolem svátku sv. Mikuláše dětskou mši v Bohdanči a koncem mše svaté by mohl 

přijít Mikuláš, který by dětem přinesl dárky, diskuze probíhala o tom, kdy návštěvu Mikuláše 

načasovat, zda na prostřed, nebo na konec mše – ideální asi na konec, podrobnosti a detaily (kdo 

bude Mikulášem atd) se dohodnou později, akce bude pro děti z kostela – které chodí do kostela, ke 

konci mše svaté přijde Mikuláš, program na konci bude pokračovat ve farní místnosti na faře 

 

 dětské mše ok, ale např. písně by měly být vybrány střídavě i pro dospělé sedící v kostele, aby si 

mohli zazpívat a účastnili se, pokud se zpívá ze zpěvníku např. Hosana atd. – ostatní nemají kopie 

písní, nemohou se přidat a zpívají jen první dvě řady; na prvním setkání farní rady se mluvilo o tom, 

že vzhledem k jedné mši svaté v Bohdanči – by měla být dětská mše svatá vyvážená i pro dospělé 

(pokud by ten den byly např. dvě mše svaté – bylo by možné jednu sloužit jako dětskou a druhou 

jako běžnou, jako je to v jiných místech, zejména městech, aby se lidé mohli rozhodnout, kam chtějí 

jít, v Bohdanči máme pouze jednu mši) 

 

 pan farář přednesl návrh na zvýšení nájmu za byt v prvním patře na faře v Bohdanči, který 

užívá rodina Uttendorfských a to z 1000 kč za rok na 500 kč za měsíc od 1.1.2014 s tím, že chtěl znát 

názor všech přítomných členů farní rady, k tomu se zvedla diskuze: že v dnešní době je 500 kč za 

měsíc málo, každý z nás musí platit složenky, které se navyšují a navyšovat budou, tento nízký 

nájem je výsměch a také problém, při získání financí např. z Obecního úřadu, kde zaznívají námitky, 

že nemáme vypořádané své věci, finance nám utíkají; průměrný nájem v obci je v současné době asi 

3000 kč, takže částka 1000 kč je adekvátní; pokud by se rodině zdála vysoká, měli by si zažádat na 

sociálce o příspěvky na bydlení (pokud tak nečiní); v současné době se ze sbírek v kostele přispívá 

na poplatky za budovu fary; rodina také využívá zdarma internetovou linku z farnosti; zaznělo také, 

že se nevylučuje, že i v bytech, které se pronajímají, si nájemníci zařizují drobné opravy na své 

náklady a zároveň platí nájem; fara patří farnosti, která by se o ni měla starat a zařizovat opravy 

většího rázu; více jak 20 let platila rodina nájemné 250 kč za rok a užívala všechny prostory, dvůr a 

zahradu, farní internet (v náj. smlouvě z roku 1989 je uveden nájem za byt v I. patře – 2 pokoje, 

kuchyň, příslušenství, předsíň, wc, zahrada a kolna, nájemník se má o vše starat péčí řádného 

hospodáře a zařizovat drobné opravy atd.); dva roky nazpět se podařilo dohodnout nájemné na 1000 

kč za rok, protože se navýšily poplatky za budovu jako takovou, což ale začíná být nedostačující, 

protože ceny se budou nadále zvedat; paní Uttendorfská namítla, že nebude moci platit 1000 kč 
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nájem za měsíc, protože by nemohla zaplatit elektřinu, kterou vytápí bydlení – k tomu se zvedla 

diskuze, že vytápění elektřinou je v dnešní době nejdražší a zazněly názory a doporučení, aby rodina 

vyměnila elektriku za tuhá paliva - dřevo, uhlí atd, což je ekonomičtější; zazněla rovněž námitka, že 

bydlení neodpovídá vyšší kategorii; další námitka byla, že by bylo třeba budovu fary opravit; 

nakonec se o výši nájmu hlasovalo  - kdo souhlasí s navrženým nájmem 500 kč za měsíc – Pro – 

paní Uttendorfská a paní Mlčochová, Proti – Ing. Veleta, pan Holub, pan Laudát, pan Slavík, 

paní Stehlíková, paní Laudátová, Bc. Holubová, Hlasování se zdržel pan Petrus; dále bylo 

hlasováno o výši nájemného navrženého na tomto jednání farní rady a to 1000 kč za měsíc – Pro – 

Ing. Veleta, pan Holub, pan Slavík, pan Laudát, pan Petrus, paní Stehlíková, paní Laudátová, 

Bc. Holubová, Proti – paní Uttendorfská, Hlasování se zdržela paní Mlčochová. 

Farní rada většinou svých hlasů rozhodla pro navýšení nájemného za byt na faře pro rodinu 

Uttendorfských na 1000 kč za měsíc s platností od 1.1.2014  

 

 také v sousední farnosti Červené Janovice platí nájemné na faře již několik let 1000 kč; dále 

byl návrh opravit budovu fary, pokusit se získat dotace a příspěvky; farní místnost i přízemí 

postrádá lepší a levnější vytápění, wc a budova by celkově mohla projít rekonstrukcí a farnost by 

měla požádat o dotace, či příspěvky, pokud se ještě sehnat dají (P. Veleta shání dotace a zkusí něco 

najít), pokud se tam mají např. scházet děti, nebo dospělí, je problém zejména wc a vytápění v zimě; 

opět byl vznesen dotaz a návrh z posledních farních rad na navrhovanou kapli na faře, která by se 

mohla v průběhu týdne používat, nebo také v zimě by se zde mohly odbývat večerní bohoslužby – 

nedořešeno - finance; v protější místnosti máme inventář, další místnost v přízemí využívá rodina; 

v jiných místech jsou fary využity, také aby vydělávaly pro farnost 

 

 na dotaz, zda se platí paní Uttendorfské za hraní na varhany (z peněz se sbírek v Bohdanči) 

odpověděl pan farář, že ano a to i za její hraní v Třebětíně a Michalovicích – kolik – nevíme; ostatní, 

kteří pravidelně pracují pro kostely – berou svoji činnost jako dar pro farnost a službu Bohu a nejsou 

od farnosti placeni 

 

 pan farář chce, aby s ním nebyly projednávány záležitosti přede mší a také po ní, řekl, že někdy 

jindy (setkání farní rady atd musí být tedy častější), nechce věci hrotit přede mší, nebo po ní, pokud 

lidé mají připomínky – měli by je vznést přímo na něj, ne někdo něco povídal, lidé by 

s připomínkami měli chodit přímo za ním 

 

 nabídka dotací z Ministerstva kultury 

 

 alarm v Třebětíně 

 

 farní časopis – p farář chce vidět 

  

 farnosti skončily s ČEZem – celá diecéze, elektrika vyjde o 10 procent levněji 

 

 stav financí – máme málo financí jak na účtu, tak na pokladně (pan farář nepřinesl vyúčtování, 

nebyla pozvaná účetní), hodně spotřebuje elektrika podle roku 2012 až 28.000 kč, jedna sbírka 

v měsíci se odesílá do HK, pak se posílá desátek na biskupství, dále jsou vyhlašované mimořádné 

sbírky, farnost má celkovou ztrátu 46.000 kč ? (neviděli jsme ale vyúčtování, nevíme za co), letošní 

sbírky, dle zápisu do kalendáře v kostele činí k tomuto datu 32 974 kč (což by stačilo na pokrytí 

elektřiny za celý rok a i na sbírky do HK), nebylo zveřejněno hospodaření, připomínka – situaci by 

mohlo zlepšit navýšení nájmu na faře; návrh – ministranti s kasičkami by obcházeli věřící – bylo 

opět zamítnuto – rušilo by mši, vyhnalo by lidi z kostela, nepomůže zásadně; další návrh – aby se 

každý člen farní rady zamyslel jak a kde sehnat dlouhodobě finance do farnosti – něco jako 

podnikání atd, protože výdaje a nutné platby od státu se budou navyšovat a sbírky se nezvýší – je 
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krize, nejvíce přispívají starší lidé, hospodaření by mělo být v pořádku, také do farností může 

přijít kontrola z finančáku, v naší farnosti se vždy vybralo dost peněz (často nejvíce ze všech čtyř 

farností)  na zaplacení elektřiny a lidé i rádi přispěli navíc, když věděli, na co finance půjdou 

 

 kvůli nedostatku financí na elektriku byl vznesen návrh, se kterým většina členů farní rady 

souhlasila, pořídit pokladničku pouze na sbírku na elektriku – když by přišla faktura a suma 

v pokladničce by nedosahovala požadované částky – oslovili by se věřící, aby přispěli na tento účel, 

stejně tak nepravidelní věřící, či návštěvníci by pak přispívali přímo  

 

 ekonomická situace farnosti je teď špatná 

 byl vznesen dotaz, kdy se schází ekonomická rada a kdo v ní je – pan farář řekl, že je tam paní 

Vajglová, což mnozí nevěděli, pan Laudát řekl, že podle stanov si může pastorační rada navrhnout 

do ekonomické svého člena, aby lépe spravovali ekonomiku a stav financí  

 

 pan Veleta se poohlédne po dotacích na opravu fary, dokud se dotace ještě dají sehnat 

 

 10.11. bude mše svatá v 9.45 beze změny (v souvislosti s posvícením v ČJ) 

 

 pokud například dárce dá dar přímo účelově – lze mu pak předložit vyúčtování na co, byla jeho 

částka použita 

 

 restituce – všechny žádosti podepsali na biskupství, odborně vyplněné žádosti, lesy bude spravovat 

s.r.o. z Biskupství (na Biskupství je stále velký dluh mínus 11. milionů), o restituce si musí všichni 

zažádat do konce roku 2013, byla vznesena připomínka, že farnosti by z restitucí mohly vyžít, jsme 

malá farnost a nám by pomohly, nejsme KH Sedlec a další velké farnosti, které mají velké příjmy 

z turismu, nebo podnikání – nedořešeno 

 

 intence – nebudou již jako v předešlých letech, kdy byl rozpis, který se přepisoval s drobnými 

úpravami podle žádosti věřících na další rok, pan farář chce jiný rozpis na půl roku, aby si za ním 

všichni zašli, kdy a kdo chtějí mít mši a dále se bude nový rozpis dělat podle toho, kdy se budou 

sloužit například posvícení a poutě v Michalovicích a Třebětíně, aby se na ty neděle nenapsaly 

intence v Bohdanči; k tomu byl vznesen návrh, aby se v Třebětíně a Michalovicích prioritně dávaly 

intence za místní, nebo patřící do toho kostela a ne např. z Bohdanče, protože teď měli někteří 

připomínky, proč si bohdanečtí nechávají sloužit mše v Třebětíně a na třebětínské se pak nedostává a 

musí je mít v Bohdanči; dále byla poznámka k tomu, že kdysi se zapsaly intence na všechny neděle, 

přesto máme v Bohdanči asi 3 neděle volné, pro ty, kteří by náhodou chtěli mši, tento systém 

fungoval nepřetržitě a dobře několik let – byly pravidelně psány seznamy, které se vkládaly do 

Zpravodaje koncem roku pro info, dále byly seznamy na čtvrt roku vždy ve vitrínce venku na kostele 

pro info lidem v týdnu, kteří by měli zájem se přijít podívat ke kostelu, nebo kolemjedoucím, také na 

webových stránkách; pan farář řekl, že není nutné, aby vždy ta rodina, za kterou se slouží, byla 

přímo na mši, může být za ně sloužena a oni mohou být například v Praze; rozpis doposud 

připravovala A. Holubová, která tento typ seznamu již psát nebude; k tomu byla připomínka, že by 

bylo třeba, aby rozpis někdo psal; dále se hovořilo o tom, že během roku by měla mít každá rodina 

ideálně jednu mši, aby se dostalo i na ostatní 

 farní rada skončila své jednání, protože někteří členové se již v důsledku pokročilé hodiny museli 

vzdálit. 

 

Zapsala:  Bc. Anna Holubová, členka farní rady                                                   

30. 10. 2013  v Bohdanči 

 

Předseda farní rady:   Mgr. Stanislav Tomšíček  


