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Věc: Slučování farností 

V návaznosti na dopis paní Ryklové, ze dne 20. ledna 2009, zaslaný panu vikáři Mons. Vladimíru 
Hronkovi, ohledně návrhu na slučování farností, zasíláme níže uvedené stanovisko farnosti Bohdaneč. 

Zástupci naší farnosti se rovněž zúčastnili setkání ekonomických farních rad v sobotu 31. ledna 2009 
v Hradci Králové, proto obsah dopisu rozšíříme i na záležitosti projednávané na tomto shromáždění. 

Po prodiskutování záležitosti slučování farností s naším zástupcem, knězem Mgr. Antonínem 
Pavlasem, farní radou a našimi věřícími jsme ostře proti tomuto návrhu a to zejména z těchto důvodů: 
 

• slučování menších, či venkovských farností znamená fakticky jejich likvidaci, nejen hmotnou, 
ale především duchovní 

• je absolutně nepřijatelné pro starší generaci, která mnohde ještě teď dochází pěšky, nebo ji 
vozí členové rodiny, delší vzdálenost dosahu kostela by pro ně znamenala konec jakéhokoli 
kontaktu se společenstvím a bohoslužbami; je třeba doplnit, že především tato generace 
pravidelně přispívá peněžními dary na sbírky tak, jak byla zvyklá z dob svého mládí, chová 
stále velkou úctu k tomuto majetku a k víře, které zdědila po svých předcích 

• střední a mladší generace má zejména výhrady z časových důvodů, rychleji žijeme a chceme 
co nejlépe nakládat se svým časem – dojíždět několik desítek kilometrů daleko by bylo časově 
náročné a neefektivní; pro pravidelné návštěvy - v době finanční krize, rovněž neekonomické 

• slučování by znamenalo odosobnění se našemu duchovnímu místu, které jsme zdědili, kam 
patříme, kde máme po několik generací své kořeny, o co se zde staráme, na čem nám záleží a 
k čemu máme na vesnicích, či menších místech hlubší vztah 

• podřízení naší farnosti jiné vzdálené farnosti by znamenalo složitou vzájemnou komunikaci, 
spolupráci a zákonitě neúplné pochopení našich problémů, požadavků a potřeb na úkor větší 
farnosti, včetně sloužení bohoslužeb, omezenou, nebo žádnou možnost zasahování, či 
rozhodování do běhu naší farnosti; v minulosti se ve státní sféře neosvědčil model rušení a 
centralizace okresů, matrik, družstev, obcí atd., znamenalo to ve skutečnosti likvidaci velmi 
dobře zajetých systémů, které pružně reagovaly na místních úrovních  

• procentuelně, na počet obyvatel, je pravidelná návštěvnost bohoslužeb v menších místech a na 
vesnicích větší, než ve městech, v naší farnosti chodí pravidelně 10 – 20 procent věřících, 
pokud bychom tato procenta převedli například na město s počtem obyvatel 60.000, muselo by 
být každou neděli v tamním kostele, případně v kostelích 6 – 12.000 věřících, domníváme se, 
že toto procento a tento počet tam nenalezneme 

• sloučením farností by v podřízených farnostech rovněž došlo k nekontrolovanému prodeji 
majetku a pozemků, který by se mohl jevit jako nevyužitý a nepotřebný, tyto farnosti by tím 
ztratily možnost jej dále dlouhodobě a účelně využít a zhodnotit, získat tím soběstačnost a 
nezávislost zvláště při jejich údržbách, opravách atd. 
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Naše farnost Bohdaneč je plně životaschopná, fungující a soběstačná, sdružující místní i přespolní 
křesťany.  Těší nás, že náš kněz Mgr. Antonín Pavlas se řádně věnuje svému poslání a zajišťuje nám 
pravidelné bohoslužby, stejně tak jako další služby, které vyplývají z jeho poslání a o které je požádán, 
jako je: vyučování náboženství, křtiny, pohřby… Pravidelná návštěvnost bohoslužeb na počet 
obyvatel je okolo 10-20 procent. 
Farní společenství v Bohdanči zastává všechny úkoly, k jakým byly farnosti určeny.  Sdružuje 
křesťany všech věkových kategorií, kteří se podílí na aktivitách farnosti a kteří významně a bez 
finančního nároku přispívají jak prací, tak finančně k údržbě našich farních objektů. 

Farnost musí rovněž vzít v úvahu fakt, že se nemalou měrou dobrovolně podílí také naši spoluobčané, 
kteří nenavštěvují bohoslužby, ale přispívají na chod a údržbu farnosti, dále místní podnikatelé, stejně 
tak jako obecní úřady.  Důvod je především ten, že jim záleží na vzhledu významných a kulturních 
objektů, které jsou součástí jejich obce, místa jejich bydliště, často jsou dominantou obce;  v případě 
obecních úřadů – které jsou institucemi jak pro nevěřící, tak pro věřící občany.  Dalším důvodem pro 
tyto spoluobčany a instituce je, že tyto objekty nejsou pouhým muzeem, ale žijí a jsou jim také 
k dispozici, například v případě pořádání koncertů, kde spolupracuje farnost s obecními úřady. 

Farní rada se pravidelně schází a projednává záležitosti související jak s ekonomikou, tak s duchovním 
životem farnosti a dále pak neformálně s ostatními věřícími.  Tento rok nás čeká dokončení opravy 
venkovní omítky kostela v Bohdanči, renovace vnitřní omítky kostela ve Třebětíně, z pastorační 
činnosti pak příprava a vydávání časopisu, protože ne všichni naši věřící, zvláště starší, mají možnost 
sledovat zprávy na i-netu. Připravujeme setkání zejména pro seniory, výlety na poutní místa, kde by 
měli věřící možnost upevnit svoji víru, koncerty v rámci farností atd. 
 
S údržbou kostela rovněž vypomáháme ve farnosti Pertoltice.  Máme velmi dobrou spolupráci při 
získávání dotací na obnovu našich nemovitostí jak se Středočeským krajem, Památkovým ústavem, 
Ministerstvem kultury, obecními úřady. 

Z tohoto vyplývá, že jak naše kostely, tak fary jsou plně využité, zhodnocené a nepostradatelné pro 
chod a činnost farností. Jsou v nich ubytováni v dlouhodobých pronájmech nájemníci a ve zbylých 
částech těchto budov jsou uložené nezbytné sezónní věci, inventář do kostelů, nebo jsou zde kanceláře 
pro kněze, či prostory pro setkávání věřících.  Jsme schopni a ochotni, v případě potřeby a nouze, 
poskytnout ubytování kněžím, či teologům. Naše fary a kostely nejsou a nebudou na prodej, ani kostel 
a fara u nás v Bohdanči. Tato skutečnost je neměnná. 

Vzhledem k současné situaci celkového stárnutí generace, nejen věřících, ale populace v České 
republice a v jiných zemích vůbec, plánujeme zaměřit se po vzoru našich západních sousedů na střední 
a starší generaci, která bude v budoucnu významným potenciálem nejen ekonomickým, ale především 
duchovním. Úbytek dětí a mládeže nepocítí jen státní školy, vzdělávací zařízení, výrobní sféra a 
instituce, ale i církevní školy a církev. 
 
Snažíme se udržet na venkově především víru a společenství takové, jak nám bylo předáno našimi 
předky. Zároveň se nebráníme spolupráci v rámci našich či jiných farností.  Podporujeme a rozumíme 
také solidaritě farností v diecézi, která byla jednohlasně odsouhlasena 1. února 2009 v Hradci Králové 
a vztahuje se na příspěvek 10% z kostelních sbírek, které zůstávají ve farnosti, 10% ze zisku případné 
podnikatelské činnosti a sbírky na společné pojištění. 
Domníváme se a věříme, že stejný cíl a zájem mají i všechny další malé, vesnické farnosti, či farnosti 
v malých místech v naší diecézi.  Prioritou by tedy mělo být jejich udržení jak materiální, tak 
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duchovní, které je nezbytné nejen pro křesťany, ale pro celou naši současnou, nemocnou a hledající 
společnost.  Abychom v brzké době nepocítili následky těchto unáhlených rozhodnutí jako selhání role 
křesťanů pro budoucnost dalších generací. 
 
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 Miroslav Petrus               …………………………………………………………. 
Pan Tomáš Šindelář              ………………………………………………………….. 
Paní Anna Holubová              ………………………………………………………….. 
Pan Pavel Pícha               ………………………………………………………….. 
Pan František Rokos              ………………………………………………………….. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podpisy k dopisu na Biskupství královéhradecké ve věci slučování farností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


