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Zápis z 5. zasedání farní rady 
Semily 27. 9. 2019 

 

Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Josef Karmášek, Martin Klodner, Matěj Kraus, Klára Svobodová, Václav 
Zahrádka.  

Omluveni: Kamila Slavíková. 

Hosté: Zdeněk Novotný, Petr Novotný.  

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 19.10 h modlitbou.   

 

Ekonomické záležitosti 

Varhany v děkanském kostele 

Varhany v děkanském kostele jsou ve špatném technickém stavu, který vyžaduje jejich generální 
opravu. Nelze ale přesně říct, kdy doslouží úplně.  

Peníze na financování navrženého postupu restaurování varhan nejsou, z toho důvodu jsme nuceni ho 
odmítnout. Financování prostřednictvím daru Nadace Avast nevyšlo, získání prostředků prostřednic-
tvím vyhlášené sbírky se jeví jako neperspektivní (srov. nekonečné restaurování varhan v Bozkově). 

Bude sepsána žádost na Ministerstvo kultury ČR o dílčí zrušení prohlášení věci za kulturní památku, 
čímž zároveň dojde k upozornění státních orgánů na nevyhovující stav nástroje. Pokud by se podařilo 
varhany vyjmout z památkové ochrany, daly by se na nich provádět dílčí zásahy k prodloužení životnosti 
a jednou bude mnohem snadnější provést jejich generální opravu s použitím moderních materiálů a 
technologií.  

Zajistí: M. Kraus, J. Gajdošík 

Využití finančních prostředků z prodeje majetku 

Pan děkan Gajdošík vložil 3 000 000,- Kč na termínovaný vklad u banky Creditas a. s. v Liberci na dobu 
jednoho roku. Během této doby by se mělo rozhodnout, jak dané peníze farnost využije.  

Farní rada bere na vědomí. 

Stavební investice a havarijní stavy na děkanském kostele 

Schodiště u hlavního portálu kostela se začne opravovat začátkem října 2019 pod dohledem Ing. Svo-
body jako vikariátního stavebního technika.  

M. Kraus zmínil, že okolo kostela jsou nacházeny asfaltové tašky ze střechy. Bylo by dobré podrobně 
zjistit, v jakém stavu se střecha kostela nachází a zda do ní nezatéká. Zároveň by mělo dojít k prohlídce 
a vyčištění žlabů na kostele, aby se předešlo poškození fasády.  

Z. Novotný poznamenal, že na kůru kostela je ve střední části od zábradlí až po zadní okno v podlaze 
dlouhá prasklina, která se údajně stále pomalu rozšiřuje.  

O obou závadách J. Gajdošík informuje stavebního technika Ing. Svobodu, aby stav prověřil a navrhl ře-
šení.  

Zajistí: J. Gajdošík.  
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Pastorační záležitosti 

Misijní aktivity 

Misijní neděli včetně jarmarku zorganizují rodiny z farnosti obdobně jako v minulých letech.  

Farní rada bere na vědomí. 

Týden modliteb za zemřelé 

M. Kraus sdělil, že by bylo dobré 2. listopadu vykonat modlitby za zemřelé na hřbitově. Jména zemřelých 
lidé donesou, přečtou se v přímluvách při mši svaté, po mši svaté v případě dobrého počasí proběhne 
modlitba venku.   

Zajistí: M. Klodner, M. Kraus, J. Gajdošík 

Setkávání lidí 

J. Gajdošík oslovil řadu lidí a dotazoval se na jejich potřeby a preference ohledně setkávání. Po diskuzi o 
tomto tématu se farní rada shodla, že bude dobré nabídnout možnost setkání (zejména starších) farníků 
každou poslední středu v měsíci po ranní mši svaté, vždy s drobným programem nějakého hosta na 
různá témata. První setkání by mělo proběhnout ve středu 30. 10. 2019, pozvánka bude uveřejněna 
v Hřivně.   

Budou projednány náměty na pomoc potřebným konkrétním lidem.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Kraus, M. Klodner 

Setkání celé farnosti 

Z diskuze dále vyplynulo, že jsou dobré vzpomínky na společně organizované farní akce. J. Gajdošík ob-
držel nabídku od řeckokatolického kněze P. Karla Soukala na uspořádání diskusního večera. Domluví 
s ním setkání na adventní dobu – nejspíše nějaký pátek večer.  

V. Zahrádka zmínil oblibu poutních zájezdů, proto po kratší diskuzi se farní rada shodla, že na jaře příš-
tího roku uspořádáme farní zájezd do Litoměřic. Datum a podrobnosti budou upřesněny.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Kraus, V. Zahrádka 

 

Další setkání farní rady se bude konat v pátek 15. 11. 2019 v sále fary od 19.00 h.  

 

Jednání farní rady bylo ukončeno ve 21.00 h.  

Konáno v Semilech dne 27. 9. 2019, definitivní verze zápisu ze dne 5. 10. 2019.  

 

Zapsal: M. Kraus      

 

Schválil: 

 

P. Jaroslav Gajdošík 

děkan 


