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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Jednání proběhlo ve farní místnosti na faře od 15.00 do 16.45

Přítomní: P. farář Pavlas, Pí Ž. Tvrdíková,

Nepřítomni a omluveni: Pí M. Stehlíková, J. Holub, F. Rokos

Host: J. Laudátová 

1. Úvod 

2. Ekonomická část: 

• Opravy v Bohdanči – poslední část omítky (rozpočet asi 228

z biskupství FS – čekáme, kde co vyjde; 

dřevěné obložení v kostele, dřevo na pile v

kč na barvy, hřebíky; až se bude obložení vyměňovat 

zkoordinovat úklid kostela 

p. Šindelář zjistí info o odvodnění kostela

návrh vrátit ohrádku do kostela 

• Opravy v Michalovicích sv. Matouš (památkáři

 – šindelová střecha na zvonici, omítka na kostele, střecha (havarijní střešní fond);

obce a dary od soukromých dárců

• Povinné platby Farnosti během roku asi 30000 kč (elektrika, pojištění, daně, 

do HK) 

• nový koberec – asi na Velikonoce (máme

• roucha na oltáře – na faře je uloženo několik rouch

roku, z barevných se našla pouze zelená barva, další s

• kaple v Bohdanči na kopci 

soukromé osobě (Bobkům, kteří ho zdědili od Březinů), pozemek trojúhelník, včetně silnice je soukromý, OÚ se 

s nimi pokusil dohodnout na odprodeji, kvůli opravě kaple (získali by dotace na opravu, kaple většinou opravují 

obce), ale nedošlo k dohodě, pokusíme se s

převod, koupi atd., (kvůli opravě a údržbě kaple), kaple

(většina kaplí má tvar malého kostelíka atd.

• v létě velký úklid kostela v 

brigádníků 

• info z HK – jeden účet pro všechny zatím to nemají připravené, dělat rozpočty a plány ve Farnostech včetně 

pastoračního, naučit se hospodařit ve farnostech, odvádět 10 procent z

 

3. Pastorační část 

• Tříkrálovka (přehled z Kutnohorských listů

proti loňsku, zkusíme za rok odkoledovat pro sebe;

• ministranti – schůzky probíhají každou neděli od 17.00, schází se 7 dětí, až se domluví s

vystoupí společně s p. Šindelářem, budo

• Velikonoce – pan farář nebude na Velký pátek (je ve Zbra), na Bílou sobotu (Pertoltice), Velikonoční pondělí 

(Slavošov, Petrovice), možnosti pro bohoslužby slova, až se dohodneme, budeme informovat pana faráře

(Velký pátek, Velikonoční pondělí);
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JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANE
DNE 6. ÚNORA 2011 

Jednání proběhlo ve farní místnosti na faře od 15.00 do 16.45 

Přítomní: P. farář Pavlas, Pí Ž. Tvrdíková, Ing. M. Hlavová,  J. Laudát, Ing. J. Veleta, M. Petrus, T. Šindelář

Nepřítomni a omluveni: Pí M. Stehlíková, J. Holub, F. Rokos, P. Pícha 

poslední část omítky (rozpočet asi 228 000 kč) příspěvky ze Středočeského kraje, 

čekáme, kde co vyjde;  

kostele, dřevo na pile v Čáslavi?, p. Haták ze Šlechtína bude dělat

č na barvy, hřebíky; až se bude obložení vyměňovat – domluvit se na rychlé výměně 

 

p. Šindelář zjistí info o odvodnění kostela 

návrh vrátit ohrádku do kostela – pouze pro estetický dojem, před tím vydezinfikovat od červo

Michalovicích sv. Matouš (památkáři-Matěj) 

šindelová střecha na zvonici, omítka na kostele, střecha (havarijní střešní fond);

obce a dary od soukromých dárců 

Povinné platby Farnosti během roku asi 30000 kč (elektrika, pojištění, daně, plus 

asi na Velikonoce (máme vybráno 5200 kč), bude třeba nový vysavač, lux

na faře je uloženo několik rouch-ubrusů atd., po přeprání (A.H.) použijeme průběžně během 

ašla pouze zelená barva, další se (nenalezly se všechny) 

– problém: kaple nemá vlastníka, na výpisu z KN není nikdo, pozemek ale patří 

soukromé osobě (Bobkům, kteří ho zdědili od Březinů), pozemek trojúhelník, včetně silnice je soukromý, OÚ se 

dohodnout na odprodeji, kvůli opravě kaple (získali by dotace na opravu, kaple většinou opravují 

dohodě, pokusíme se s nimi domluvit co by navrhli oni, za jakých podmínek výměnu, 

převod, koupi atd., (kvůli opravě a údržbě kaple), kaple je unikátní a neobvyklá svým trojbok

tvar malého kostelíka atd.) měla by se uchovat a udržovat 

 závislosti na výměně obložení, na počasí a časové kapacitě dobrovolníků

n účet pro všechny zatím to nemají připravené, dělat rozpočty a plány ve Farnostech včetně 

pastoračního, naučit se hospodařit ve farnostech, odvádět 10 procent z příjmů do farností do HK

Kutnohorských listů - odkoledovalo jen 5 míst na okrese), o víc jak polovinu nižší zisk 

proti loňsku, zkusíme za rok odkoledovat pro sebe; 

schůzky probíhají každou neděli od 17.00, schází se 7 dětí, až se domluví s

p. Šindelářem, budou se pořizovat obleky (ušije místní švadlena);

pan farář nebude na Velký pátek (je ve Zbra), na Bílou sobotu (Pertoltice), Velikonoční pondělí 

(Slavošov, Petrovice), možnosti pro bohoslužby slova, až se dohodneme, budeme informovat pana faráře

(Velký pátek, Velikonoční pondělí); 
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BOHDANEČ 

J. Laudát, Ing. J. Veleta, M. Petrus, T. Šindelář, A. Holubová 

000 kč) příspěvky ze Středočeského kraje, 

Čáslavi?, p. Haták ze Šlechtína bude dělat-dělá, již se mu dalo 8000 

domluvit se na rychlé výměně starého za nové – 

pouze pro estetický dojem, před tím vydezinfikovat od červotoče 

šindelová střecha na zvonici, omítka na kostele, střecha (havarijní střešní fond); výrazně pomáhá starostka 

plus příspěvky do Fondu Solidarity 

vysavač, lux 

ubrusů atd., po přeprání (A.H.) použijeme průběžně během 

KN není nikdo, pozemek ale patří 

soukromé osobě (Bobkům, kteří ho zdědili od Březinů), pozemek trojúhelník, včetně silnice je soukromý, OÚ se 

dohodnout na odprodeji, kvůli opravě kaple (získali by dotace na opravu, kaple většinou opravují 

nimi domluvit co by navrhli oni, za jakých podmínek výměnu, 

je unikátní a neobvyklá svým trojbokým půdorysem 

závislosti na výměně obložení, na počasí a časové kapacitě dobrovolníků - 

n účet pro všechny zatím to nemají připravené, dělat rozpočty a plány ve Farnostech včetně 

příjmů do farností do HK 

valo jen 5 míst na okrese), o víc jak polovinu nižší zisk 

schůzky probíhají každou neděli od 17.00, schází se 7 dětí, až se domluví s panem farářem – 

u se pořizovat obleky (ušije místní švadlena); 

pan farář nebude na Velký pátek (je ve Zbra), na Bílou sobotu (Pertoltice), Velikonoční pondělí 

(Slavošov, Petrovice), možnosti pro bohoslužby slova, až se dohodneme, budeme informovat pana faráře 
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• Zpravodaje – rozhovory,

rodák, slouží bohoslužby slova, příště s

Zpravodaje, požádali jsme ji zároveň o rozhovor

• duchovní setkávání v týdnu pro všechny, kdo budou mít zájem přijít (z kostela i mimo

zájem o křesťanské záležitosti) 

nebo 19. hodina, náplň –

Biblické příběhy, diskuze k

s lidmi stejného smýšlení;

• plánujeme opět dva výlety v

• duchovní vycházky do přírody s

do lesa atd., a tam: duchovní čtení 

posezení, hry, opékání buřtů atd.

• poděkování za úrodu – opět na havelské posvícení

• v Ledči zase připravují akce 

spolupráce mezi farnostmi s

• Předvánoční posezení na faře

• Koncerty – velký úspěch jako loni, koncert Česká mše vánoční, vystoupení souboru ze Želiva a pěvců (dohodl 

Ing. Veleta), nabídka z OU a Ing. Mičán

nabídku – sejdou se Farnost, OU, Ing.  Mičánek a vyberou, předběný plán: na Vánoce opět Česká mše 

vánoční, na Dušičky Requiem od Mozarta, známá skladba (zatím návrh) a ještě jeden koncert asi

Velikonoce (je tu pouť, lidé jezdí do KH, návštěvy, neosvědčilo se), musí se udělat pořádná propagace

pomůže OU, případně Less, dát včas vědět všem, nabídka z

vystoupení na určité úrovni 

my seženeme umělce a poskytneme místo 

• zatím pouze nápad: pozvat teologa, profesora, duchovního na přednášku k

poznání zajímavých věřících lidí; prostory: asi kostel, na OU už to nepůjde, sokolovna moc velká, farní 

místnost malá a zatím ne moc reprezentativní

typy na hosty od pana faráře Pavlase, Šindeláře, Holubové, nebo oslovit buď okolní faráře a

povinnost jezdit a dělat pastora

Vysočinou, přes letáky, Zpravodaj, v

den, čas, roční období; 

• A.Holubová, J. Laudátová a B. Laudátová plánují

ale i pro hosty v našem kostele 

• časem bychom chtěli shrnout info o našich 

by měly vyjít články o Řeplicích, Hlohově, nebo Hostkovicích, na podzim o Kotoučově, v

rok: Prostřední Ves, Nová Louka, Hlohov, nebo Hostkovice a Bohdaneč)
 

4. Různé 

• v Bohdanči by mělo být, v

dotaženo a pořádně domyšleno, jak to udělat, aby se předešlo krádežím (nefotit s

památky, rozhodně nepouštět lidi samotné!), zatím se mohou podívat p

čase –  info ve vitrínce venku, info o historii kostela ve vitrínkách uvnitř i venku

• www stránky Farnosti ne moc funkční, málo a špatně aktualizované, špatná a pomalá komunikace se 

studentem, který je v Praze, stránky připra

Blogu na internetu (což je skoro totéž, ale může tam každý), kam by se vše (info, Zpravodaje, pozvánky) 
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rozhovory, kdokoli může a chce psát příspěvky a články (teď s prof. Pompem 

rodák, slouží bohoslužby slova, příště s pí Kozlíkovou, rodačkou ze Šlechtína, nabídla, že nám něco napíše do 

, požádali jsme ji zároveň o rozhovor-v letním čísle; 

duchovní setkávání v týdnu pro všechny, kdo budou mít zájem přijít (z kostela i mimo

zájem o křesťanské záležitosti) – hlavně pro dospělé, p. farář předběžně přislíbil účast, čas večer a

– modlitby, zpěv písní, čtení z Bible a výklad, co se komu líbilo a co ho zaujalo, 

Biblické příběhy, diskuze k době (např. k půstu, k adventu atd.), problémy dnešního světa, nebo jen setkání 

lidmi stejného smýšlení; 

me opět dva výlety v roce na jaře a někdy v létě, na podzim už ne, je pozdě (není čas

duchovní vycházky do přírody s Biblí (s Bohem), např. vycházka do Sáhů k rybníku, nebo na Dvorecko, někam 

do lesa atd., a tam: duchovní čtení – Bible, Biblické příběhy, duchovní příběhy, zamyšlení, něco i pro děti 

posezení, hry, opékání buřtů atd. 

opět na havelské posvícení-loni se slavnost líbila 

Ledči zase připravují akce – vystoupení jako loni Obrázky z Bible – nabídli nám, že by přijeli

spolupráce mezi farnostmi s dalším představením 

Předvánoční posezení na faře-vydařilo se, zopakujeme 

velký úspěch jako loni, koncert Česká mše vánoční, vystoupení souboru ze Želiva a pěvců (dohodl 

OU a Ing. Mičánka na finanční spoluúčast při dalších koncertech, dirigent pošle 

sejdou se Farnost, OU, Ing.  Mičánek a vyberou, předběný plán: na Vánoce opět Česká mše 

vánoční, na Dušičky Requiem od Mozarta, známá skladba (zatím návrh) a ještě jeden koncert asi

Velikonoce (je tu pouť, lidé jezdí do KH, návštěvy, neosvědčilo se), musí se udělat pořádná propagace

pomůže OU, případně Less, dát včas vědět všem, nabídka z OU a Ing. Mičánka ke spolupráci na základě 

vystoupení na určité úrovni – nutno udržet a nabídky využít, je dobré pro všechny strany: Farnost, OU, Less, 

my seženeme umělce a poskytneme místo – kostel (neuzavíráme se pro širší veřejnost);

zatím pouze nápad: pozvat teologa, profesora, duchovního na přednášku k nám, pro diskusi, poučení, 

ní zajímavých věřících lidí; prostory: asi kostel, na OU už to nepůjde, sokolovna moc velká, farní 

místnost malá a zatím ne moc reprezentativní-uklidit, připravit,  

typy na hosty od pana faráře Pavlase, Šindeláře, Holubové, nebo oslovit buď okolní faráře a

povinnost jezdit a dělat pastoraci); dát vědět i širší veřejnosti noviny Obzory, Kutnohorský deník, Cesta 

Vysočinou, přes letáky, Zpravodaj, v ohláškách po všech kostelích (aby tam nebylo málo lidí) vymyslet kdy: 

 

á, J. Laudátová a B. Laudátová plánují vytvořit letáček o naší Farnosti, info pro nás, pro naše obce, 

našem kostele – OU nám loni příslíbil pomoc s tiskem – barevně, zatím např. 50 kusů

časem bychom chtěli shrnout info o našich význačných místech, o kterých teď píšeme ve Zpravodaji (letos 

by měly vyjít články o Řeplicích, Hlohově, nebo Hostkovicích, na podzim o Kotoučově, v

rok: Prostřední Ves, Nová Louka, Hlohov, nebo Hostkovice a Bohdaneč) 

by mělo být, v rámci turismu, otevřeno muzeum – nápad prohlídky kostela, zatím ne, není 

dotaženo a pořádně domyšleno, jak to udělat, aby se předešlo krádežím (nefotit s

památky, rozhodně nepouštět lidi samotné!), zatím se mohou podívat před a po bohoslužbách v

info ve vitrínce venku, info o historii kostela ve vitrínkách uvnitř i venku

www stránky Farnosti ne moc funkční, málo a špatně aktualizované, špatná a pomalá komunikace se 

Praze, stránky připravil a jediný má oprávnění je aktualizovat 

Blogu na internetu (což je skoro totéž, ale může tam každý), kam by se vše (info, Zpravodaje, pozvánky) 

8,  

prof. Pompem – bohdanečský 

pí Kozlíkovou, rodačkou ze Šlechtína, nabídla, že nám něco napíše do 

duchovní setkávání v týdnu pro všechny, kdo budou mít zájem přijít (z kostela i mimo-pokud budou mít 

hlavně pro dospělé, p. farář předběžně přislíbil účast, čas večer asi 18., 

Bible a výklad, co se komu líbilo a co ho zaujalo, 

adventu atd.), problémy dnešního světa, nebo jen setkání 

létě, na podzim už ne, je pozdě (není čas-sklizeň, atd.); 

rybníku, nebo na Dvorecko, někam 

lické příběhy, duchovní příběhy, zamyšlení, něco i pro děti – 

nabídli nám, že by přijeli v rámci 

velký úspěch jako loni, koncert Česká mše vánoční, vystoupení souboru ze Želiva a pěvců (dohodl 

ka na finanční spoluúčast při dalších koncertech, dirigent pošle 

sejdou se Farnost, OU, Ing.  Mičánek a vyberou, předběný plán: na Vánoce opět Česká mše 

vánoční, na Dušičky Requiem od Mozarta, známá skladba (zatím návrh) a ještě jeden koncert asi v létě, ne 

Velikonoce (je tu pouť, lidé jezdí do KH, návštěvy, neosvědčilo se), musí se udělat pořádná propagace-

OU a Ing. Mičánka ke spolupráci na základě 

a nabídky využít, je dobré pro všechny strany: Farnost, OU, Less, 

kostel (neuzavíráme se pro širší veřejnost); 

nám, pro diskusi, poučení, 

ní zajímavých věřících lidí; prostory: asi kostel, na OU už to nepůjde, sokolovna moc velká, farní 

typy na hosty od pana faráře Pavlase, Šindeláře, Holubové, nebo oslovit buď okolní faráře atd. (mají 

ci); dát vědět i širší veřejnosti noviny Obzory, Kutnohorský deník, Cesta 

ohláškách po všech kostelích (aby tam nebylo málo lidí) vymyslet kdy: 

vytvořit letáček o naší Farnosti, info pro nás, pro naše obce, 

barevně, zatím např. 50 kusů 

význačných místech, o kterých teď píšeme ve Zpravodaji (letos 

by měly vyjít články o Řeplicích, Hlohově, nebo Hostkovicích, na podzim o Kotoučově, v zimě o Tasicích, za 

nápad prohlídky kostela, zatím ne, není 

dotaženo a pořádně domyšleno, jak to udělat, aby se předešlo krádežím (nefotit s bleskem-poškozuje 

řed a po bohoslužbách v určeném 

info ve vitrínce venku, info o historii kostela ve vitrínkách uvnitř i venku 

www stránky Farnosti ne moc funkční, málo a špatně aktualizované, špatná a pomalá komunikace se 

vil a jediný má oprávnění je aktualizovat – vznikl nápad na zřízení 

Blogu na internetu (což je skoro totéž, ale může tam každý), kam by se vše (info, Zpravodaje, pozvánky) 
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mohlo postupně uložit a pak průběžně aktualizovat, bude zdlouhavější, zařizuje J. La

rezervy mezi studiem v 

• byl zde nápad jedné farnice zřídit komunitní centrum pro obyvatele (něco jako školka, družina, příležitost 

setkávání pro matky, seniory atd. nejen věřící, ale i pro širší veřejnost) v

sponzory, funguje běžně ve městech, nebo tam kde je třeba, financuje se z

zatím v plánu, a ještě jeden nápad pracovat se závislými na návykových látkách (sice se tu tento jev 

vyskytuje, ale ti, jichž se to zde týk

nejsou na větší počet těchto lidí ani vybavené ani připravené, zde toto není možné dělat, k

stanice, léčebny, personál se zkušenostmi atd. ve městech, ve velkých městech, k

jsou zvyklí, p. Šindelář:  zde to není možné a je to práce Charity;

• Farní kronika – ideálně z

informací do časopisu, zkusíme zjistit, co se dá udělat, 

• nový biskup zatím není a tak by mohla nastat situace jako v

biskupem, poté co se osvědčil, 

• návrh zapojit internet (stáhnout) do farní místnos

dát počítač, místnost není zajištěna

• dotaz o placení nájemného na faře 

z roku 1989) na 1500 kč za měsíc a paní Uttendorfské vyplácet za hraní na varhany, čímž by

oboustranně stav, rodina Uttendorfských

byla tedy navrhnuta částka nájemného

s tím, že tato suma bude pro ně přijatelná

smlouvě s částkou 1000 kč z

novou sumu zaplatí za rok 2011 (zeptat se

•  kladné hodnocení možnosti využití farní místnosti

 

Zapsala: Anna Holubová, členka farní rady
V Bohdanči, dne: 6. 2. 2011 
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mohlo postupně uložit a pak průběžně aktualizovat, bude zdlouhavější, zařizuje J. La

 Praze; 

byl zde nápad jedné farnice zřídit komunitní centrum pro obyvatele (něco jako školka, družina, příležitost 

setkávání pro matky, seniory atd. nejen věřící, ale i pro širší veřejnost) v případné spolupráci

sponzory, funguje běžně ve městech, nebo tam kde je třeba, financuje se z dotací, darů atd. dobrý nápad, 

zatím v plánu, a ještě jeden nápad pracovat se závislými na návykových látkách (sice se tu tento jev 

vyskytuje, ale ti, jichž se to zde týká to mají asi nějak pořešené – chodí do školy, pracují), Bohdaneč a okolí 

nejsou na větší počet těchto lidí ani vybavené ani připravené, zde toto není možné dělat, k

stanice, léčebny, personál se zkušenostmi atd. ve městech, ve velkých městech, k

jsou zvyklí, p. Šindelář:  zde to není možné a je to práce Charity; 

ideálně z ní udělat duplikát pro případ ztráty, nebo pro zapůjčení lidem a jako zdroj 

informací do časopisu, zkusíme zjistit, co se dá udělat, zatím je něco málo nafocené pro Zpravodaj

ový biskup zatím není a tak by mohla nastat situace jako v Olomouci – dosavadní administrátor se stal 

biskupem, poté co se osvědčil, P. Malému se asi do HK nechce 

návrh zapojit internet (stáhnout) do farní místnosti kvůli admin. práci – zatím neproveditelné 

dát počítač, místnost není zajištěna 

dotaz o placení nájemného na faře –  koncem roku 2009 byl návrh zvýšit nájemné 

na 1500 kč za měsíc a paní Uttendorfské vyplácet za hraní na varhany, čímž by

rodina Uttendorfských s tím nesouhlasila - pí Uttendorfská

byla tedy navrhnuta částka nájemného 1000 kč za měsíc a pak se farní rada dohodla na 500 kč z

že tato suma bude pro ně přijatelná; ale rodině se částka zdála vysoká 

1000 kč za rok a zajeli za panem farářem, za rok 2010 uhrazena částka 250 kč za rok, 

zaplatí za rok 2011 (zeptat se jich), 

hodnocení možnosti využití farní místnosti dole v přízemí jak pro děti, setkávání, jednání farní rady

Zapsala: Anna Holubová, členka farní rady 
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mohlo postupně uložit a pak průběžně aktualizovat, bude zdlouhavější, zařizuje J. Laudátová, v době časové 

byl zde nápad jedné farnice zřídit komunitní centrum pro obyvatele (něco jako školka, družina, příležitost 

případné spolupráci s OU, nebo 

dotací, darů atd. dobrý nápad, 

zatím v plánu, a ještě jeden nápad pracovat se závislými na návykových látkách (sice se tu tento jev 

chodí do školy, pracují), Bohdaneč a okolí 

nejsou na větší počet těchto lidí ani vybavené ani připravené, zde toto není možné dělat, k tomu jsou 

stanice, léčebny, personál se zkušenostmi atd. ve městech, ve velkých městech, kde si s tím vědí rady a lidé 

ní udělat duplikát pro případ ztráty, nebo pro zapůjčení lidem a jako zdroj 

zatím je něco málo nafocené pro Zpravodaj 

dosavadní administrátor se stal 

zatím neproveditelné – není možné 

it nájemné z 250 kč za rok (smlouva 

na 1500 kč za měsíc a paní Uttendorfské vyplácet za hraní na varhany, čímž by se narovnal 

pí Uttendorfská nechce peníze za hraní, poté 

e farní rada dohodla na 500 kč za měsíc, 

 a napsali svůj dodatek ke 

za rok 2010 uhrazena částka 250 kč za rok, 

jak pro děti, setkávání, jednání farní rady. 


