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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Přítomni:  Mgr. Antonín Pavlas, fará
pan Josef Holub

   Ing. Jan Veleta
   pan František Rokos
   paní Marta 
   pan Tomáš Šindelá
   pan Miroslav Petrus
   paní Anna Holubová

Omluveni:  pan Josef Laudát
   pan Pavel Pícha
 

Na jednání se probíraly tyto body:
1. Rodina Hauserova darovala kostelu hodn

by bylo na kazatelně, ale není na co ho postavit a v
shánět stojánek alespoň metr a pů
křtitelnice. 
 

2. Pan farář Pavlas ohlásil, plán z
tom, kdo ho nahradí se nemluví, vzhledem k
farnost se zbraslavickou farností, která je ale mrtvá, se n
nikoho, nebo někoho na chvíli a
farnosti a úplný konec pro staré lidi
strany plníme vše, co máme plnit a co se od nás žádá, žijeme v
máme právo také rovnoprávně
návštěvě již dlouho nikdo nebyl, aby vid
Toto jednání připomíná středově
nepochopitelně určitá skupina lidí v
jemu samotnému, což je zvláštní. Dle informací
odtud, z míst, kde teď působí,
odchodu předchozího mladého fará
sami přičinili, což se neslučuje s
zástupce zastupitelstva ve Zbraslavicích
naslouchat chce a odmítá slyšet názory z

  

3. Farní rada se sešla a farníci všech t
připravili podpůrný dopis pro setrvání otce Pavlase zde, 
farníky, tak širší veřejností i př
účely farnosti a originál bude odeslán p

 

4. Farnost navštíví Mons. Mgr. Josef Socha, poté
přímo s ním komunikovat zámě

      Zápis vyhotovila:  Anna Holubová, 
13.5. 2012
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JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANE
DNE 13. KVĚTNA 2012 

Mgr. Antonín Pavlas, farář 
pan Josef Holub 
Ing. Jan Veleta 
pan František Rokos 
paní Marta Stehlíková 
pan Tomáš Šindelář 
pan Miroslav Petrus 
paní Anna Holubová 

pan Josef Laudát 
pan Pavel Pícha 

Na jednání se probíraly tyto body: 
 

Rodina Hauserova darovala kostelu hodně narostlý asparágus ve velkém kvě
, ale není na co ho postavit a větve by zakrývaly obrázky, takže se bude 
ň metr a půl vysoký a postavil by se buď vedle kazatelny, nebo vedle 

 Pavlas ohlásil, plán z Biskupství na jeho přeložení kamsi do Krkonoš od 1.8.2012 o 
tom, kdo ho nahradí se nemluví, vzhledem k předchozím záměrům v minulých letech slou
farnost se zbraslavickou farností, která je ale mrtvá, se někteří domnívají, že sem nedostaneme 

koho na chvíli a pak nás odkáží na Zbraslavice, případně jinam
pro staré lidi.  Takovéto jednání ze strany Biskupství se nám nelíbí, z

strany plníme vše, co máme plnit a co se od nás žádá, žijeme v demokratické spole
rovnoprávně vyjádřit svůj názor směrem k Biskupství, ze kterého u nás na 

 již dlouho nikdo nebyl, aby viděl, co a jak zde máme, co bychom př
ředověk. Navíc informaci o přeložení otce Pavlase již m

itá skupina lidí v Červených Janovicích asi 2 týdny před tím, než to oznámili 
samotnému, což je zvláštní. Dle informací, podnět k jeho přeložení bohužel vzešel 

 ne z Hradce Králové. Určitá skupinka stále nespokojených už od 
mladého faráře stále vytváří problémy uvnitř svých farností, 

čuje s jejich občanskou a už vůbec ne s křesťanskou morálkou
zástupce zastupitelstva ve Zbraslavicích). Biskupství jim překvapivě naslouchá, protože 
naslouchat chce a odmítá slyšet názory z druhé strany – byť rozdílné. 

Farní rada se sešla a farníci všech tří farností (Bohdaneč, Pertoltice a Červené Janovice) 
rný dopis pro setrvání otce Pavlase zde, dopis byl spontánně

ejností i příslušnými obecními úřady, z dopisu se dělá ověř
ely farnosti a originál bude odeslán přímo do rukou nového biskupa Jana Vokála.

í Mons. Mgr. Josef Socha, poté bude oběd v místním hostinci 
komunikovat záměr na přeložení otce Pavlase. 

Anna Holubová, členka farní rady 
13.5. 2012 
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 narostlý asparágus ve velkém květináči – ideální místo 
tve by zakrývaly obrázky, takže se bude 

 vedle kazatelny, nebo vedle 

žení kamsi do Krkonoš od 1.8.2012 o 
minulých letech sloučit naši 

í domnívají, že sem nedostaneme 
ř ě jinam, což je konec 

.  Takovéto jednání ze strany Biskupství se nám nelíbí, z naší 
demokratické společnosti, takže 

Biskupství, ze kterého u nás na 
bychom případně potřebovali. 

se již měla zcela 
řed tím, než to oznámili 

řeložení bohužel vzešel opět 
itá skupinka stále nespokojených už od 

ř svých farností, místo aby se 
ř ťanskou morálkou, (včetně 
ě naslouchá, protože 

Červené Janovice) 
dopis byl spontánně podepsán jak 

ělá ověřená kopie pro 
ímo do rukou nového biskupa Jana Vokála. 

místním hostinci – kde budeme 


