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Věc: Odvolání otce Antonína Pavlase z Farnosti Bohdaneč a z farností pod jeho správou 

Vážený otče biskupe, 

v návaznosti na informaci ohledně odvolání otce Antonína Pavlase z Farností Bohdaneč, Pertoltice, 
Červené Janovice a Zbraslavice, bychom Vám rádi zaslali naše stanovisko jako členů farní rady, 
věřících, zástupců příslušných obecních úřadů a také ostatních občanů. 

Rádi bychom také zdůraznili, že všechna Vaše jednání chápeme jako působení Ducha svatého  
a v žádném případě nechceme napadat jakýmkoli směrem Biskupství a jeho představitele. 

Zpráva o přeložení otce Pavlase nás všechny - věřící i širší veřejnost velmi překvapila a zarazila.  
Většina lidí si klade otázku – proč. Proč právě teď, když se v našich farnostech věnujeme všemu, co je 
třeba k tomu, aby farnost jako celek mohla účelně fungovat a působit.  Po loňských peripetiích 
ohledně slučování, kdy jsme od Vás obdrželi zprávu, že naše farnosti zůstanou tak, jak jsou, jsme se 
pustili do díla s mnohem větší chutí a vervou avšak mnohé činnosti jsou na samém začátku, další 
v plánu, rok je krátká doba na to, abychom zde mohli vybudovat farnost podobnou farnosti ve větším 
místě.  Potřebujeme klid a čas na práci, aby se naše plány mohly s pomocí Boží naplnit.  Proto teď 
informace, která nás zastihla, že otec Pavlas odchází, je velmi nepříjemná a šokující. 

Zde je několik příkladů o našich aktivitách, na kterých se rovněž spolupodílel otec Pavlas a bez jehož 
přispění a souhlasu by se zde těžko mohlo něco uskutečnit. 

Opravily a zrekonstruovaly se jak kostely, kaple, Boží muka, často ve spolupráci s obecními úřady, tak 
rovněž interiéry církevních staveb, na kterých se ve většině případů podíleli dobrovolníci z řad 
věřících. Finančními příspěvky výrazně přispívají sami věřící, zejména starší generace; dnes je velmi 
módní říkat, že mladí lidé přispívají na staré atd. – v naší farnosti je tomu naopak; finančně se podílí 
také místní sponzoři, obecní úřady.   Jim všem záleží na tom, aby vše co tu máme a co jsme zdědili, 
jako jsou kostely, kaple, fary, křížky atd. bylo uchováno pro další generace alespoň v takovém stavu, 
v jakém jsme je převzali, případně v lepším.  Také širší veřejnost má zájem na těchto památkách, které 
jsou dominantami jejich obcí a tvoří neoddělitelný celek. 

Rozvíjíme vzájemnou spolupráci nejen v našich farnostech, které otec Pavlas spravuje, ale také ve 
farnostech okolních, které s námi sousedí, některé z nich ani nespadají do naší diecéze.  Bohdaneč leží 
na rozhraní okresů a krajů, Středočeského kraje a kraje Vysočina, historicky má blíže do kraje 
Vysočina, což konkrétně dokládá složení obcí v naší Farnosti. Věřící z okolí navštěvují naše kulturní 
akce, koncerty, jezdí s námi na výlety, čtou náš farní Zpravodaj, zavítají do našich kostelů a naopak. 

Loni jsme začali vydávat časopis bohdanečské Farnosti Zpravodaj, na jehož přípravě se spolupodílí 
jak otec Pavlas, tak dva členové farní rady a dvě studentky středních škol v Čáslavi.  Náklad 150 čísel 
téměř přestává pokrývat poptávku, zájem o něj mají jak věřící, tak širší veřejnost.   



 

 

Informace a články z míst jim blízkých, oslovují široké spektrum čtenářů v našem okolí, zejména 
duchovní články jsou v dnešní krizové době aktuální.  Na tisku Zpravodaje se podílí Obecní úřad 
v Bohdanči, jehož starosta Ing. Jaromír Juna nám umožnil tuto spolupráci. 

Dalším příkladem spolupráce s obecními úřady a životě v obcích je nejen finanční pomoc při 
rekonstrukcích a opravách, tisk časopisu, ale také kulturní aktivity jako jsou například slavnosti 
znovuvysvěcení opravených kaplí, zakomponovaných do celodenních programů oslav v obcích, dále 
pak tříkrálové sbírky, kasičky se na úřadech pečetí a otevírají a letos poprvé se uskutečnila také 
v Bohdanči, pak také kulturní pořady – koncerty pořádané v kostele, ale také fakt, že věřící občané se 
aktivně podílí nejen na činnosti ve Farnosti, ale i v obci, zastávají různé funkce, pracují v místních 
spolcích a sdruženích. Otec Pavlas je informován o všech aktivitách, pokud je, třeba účastní se jich  
a podpoří je tím. 

Jak bylo již uvedeno, jezdíme na poutě a výlety, aby si naši věřící upevnili svoji víru a navštívili 
poutní místa, otec Pavlas se díky svému vytížení k nám nemohl přidat - nedělní Mše svaté slouží již 
v sobotu, aby se na nás všechny v jeho farnostech dostalo. Na cesty vyjíždíme buď v sobotu, nebo 
v neděli. 

Nově jsme se teď dohodli zorganizovat „nedělní školičku, nedělní povídání“ pro naše nejmenší, aby se 
jim Písmo vysvětlilo pro ně přijatelnou formou, vše je zatím na začátku, ale věříme, že i tato činnost se 
postupně rozjede a splní svůj účel, jako všechny předešlé, které jsme u nás již zahájili a běží.  Otec 
Pavlas se zachoval velmi vstřícně a tak díky jeho kladnému postoji mohlo vše začít.  Zde je třeba 
doplnit, že v rámci dobré spolupráce poskytl židličky opět Obecní úřad v Bohdanči 
a jeho starosta Ing. Jaromír Juna. 

Z výše uvedeného vyplývá, že otec Pavlas si plní své povinnosti, tak jak má, aktivitám věřících, pokud 
nejsou v zásadním rozporu, rozhodně překážky neklade, ba naopak.  Je na farnících té které farnosti, 
co a jak podniknou! To je dnes ale běžná praxe všude jinde, co si lidé udělají a o co se přičiní, budou 
mít, stížnosti často poukazují na neschopnost toho, kdo si stěžuje. Duchovní nemůže zastávat vše, 
zvlášť když má na starosti čtyři velké farnosti, jako otec Pavlas.   

Na nedělních bohoslužbách je pravidelně 10 procent obyvatel, o svátcích a v létě je kostel plný.  Jak 
jsme již jednou uvedli, ve městech se na mnohem vyšší počet obyvatel, podobnými čísly chlubit 
nemohou. 

Je třeba zdůraznit, že za působení otce Pavlase a díky jeho vstřícnosti zde začalo fungovat plno aktivit, 
ve kterých bychom rádi pokračovali, rozšířili je a uskutečnili.  Jeho přítomnost a pokračování zde nám 
bude zárukou, že se současný stav u nás udrží a my budeme mít prostor k ještě většímu oživení naší 
Farnosti. 

Rádi bychom Vás také požádali, abyste při posouzení a hodnocení odvolání vzali v úvahu jeho ne 
příliš dobrý zdravotní stav a to, že z Bohdanče má domů blíže, než z místa, kam by měl být přesunut. 
Dále pak skutečnost, že k odchodu do penze mu schází pouze několik málo roků a mohl by zde u nás 
skončit s aktivní kněžskou službou.  Jako výpomoc bychom mohli nabídnout člena farní rady a 
studenta teologie v Praze, pana Tomáše Šindeláře, který nám již posloužil například na Velký pátek a 
Štědrý den bohoslužbou slova, kdy otec Pavlas sloužil v jiné farnosti. 

Otec Pavlas by mohl spravovat například bohdanečskou Farnost, Farnost Pertoltice a Červené 
Janovice.  Jsme schopni a ochotni mu zde zajistit zázemí v podobě ubytování a všeho, aby zde mohl 



 

 

působit a měl na svoji práci větší klid.  V jednom z článků v loňském IKD, týkajících se slučování 
farností P. Moravec napsal, že farnosti se nemusí pouze slučovat, ale mohou se i vytvářet nové. 
 
Chceme v našich farnostech i nadále pozitivně a tvořivě rozvíjet činnost stejně tak, jako v obcích a 
působit tak na kvalitní a hodnotný život v nich a svém okolí, jak se o tom zmínil arcibiskup Duka. 

Dovolujeme si Vás proto požádat o přehodnocení Vašeho rozhodnutí a přihlédnout k výše uvedenému. 

Rádi bychom svými postoji a chováním dobře reprezentovali nejen naše farnosti, ale i místa a obce, 
kde žijeme a tím také naši diecézi a udržovali hodnoty nejen hmotné – kostely, kaple, fary, ale i 
duchovní, které nám byly svěřeny našimi předky a především naši víru. Je na nás všech, abychom toto 
mohli opět předat dále budoucím generacím. 

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný tomuto dopisu a také posouzení a přehodnocení odvolání otce 
Pavlase z našich farností. 

S pozdravem,  
 
členové farní rady v Bohdanči: 
 
 Jméno       Podpis       
 
paní Žofie Tvrdíková  ………………………………………………………….. 
pan Josef Holub  ………………………………………………………….. 
Ing. Jan Veleta  …………………………………………………………..  
paní Marta Stehlíková ………………………………………………………….. 
Ing. Marie Hlavová  ………………………………………………………….. 
pan Josef Laudát  …………………………………………………………… 
pan František Rokos  ………………………………………………………….. 
pan Miroslav Petrus  ………………………………………………………….. 
paní Anna Holubová  …………………………………………………………... 
pan Pavel Pícha  …………………………………………………………… 
pan Tomáš Šindelář  …………………………………………………………… 
 
 

 

 

 


