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Zápis z 6. zasedání farní rady 
Semily 15. 11. 2019 

 

Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Josef Karmášek, Martin Klodner, Matěj Kraus, Kamila Slavíková, Václav 
Zahrádka.  

Omluveni: Klára Svobodová. 

Hosté: Ondřej Svoboda, Maria Šimková. 

 

Zasedání zahájil J. Gajdošík v 19.10 h modlitbou.   

 

Ekonomické záležitosti 

Varhany v děkanském kostele 

J. Gajdošík seznámil farní radu se stanoviskem Ministerstva kultury ČR, které reagovalo na naši žádost 
o vyjmutí nástroje z památkové ochrany negativně.  

Nadále tedy platí, že 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 po-
stupu restaurování varhan (cca 4 miliony Kč) farnost nemá, a navíc jsou k němu kritické připomínky ze 
strany varhaníků. Farní rada se shodla, že oprava varhan není v tuto chvíli pro farnost prioritní (církevní 
společenství může fungovat i bez nich).  

Farní rada bere na vědomí.  

Rekonstrukce schodiště před hlavním portálem  

Od října 2019 probíhá celková rekonstrukce horního schodiště před hlavním portálem děkanského kos-
tela. Akci realizuje stavební firma. Vyúčtování bude k dispozici po ukončení stavebních prací. Zjara bude 
nutné nejspíše s pomocí farníků dát do pořádku okolí kostela, které je zničené těžkou stavební techni-
kou.  

Farní rada dále vyzývá farníky a jejich známé, aby hlasovali v participativním rozpočtu města Semily pro 
financování rekonstrukce spodní části schodiště – do konce listopadu 2019.  

Farní rada bere na vědomí.  

Další očekávané investice ve farnosti 

O. Svoboda sdělil, že prověří stav střechy na děkanském kostele, z které odpadávají asfaltové tašky. J. 
Gajdošík požádal, aby se zvážilo podání žádosti o dotaci na opravu střechy na příští rok. Vybraným ma-
teriálem by měla být ideálně měď.  

M. Kraus přednesl návrh k další úvaze – možnosti využití prostoru farní zahrady na vytvoření parkova-
cích míst. Jedná se o prostor cca 1 000 m2, kam by se vešlo řádově několik desítek osobních vozidel. Tato 
nabídka by mohla být zajímavá zejména pro město Semily, které se potýká s nedostatkem parkovacích 
míst na Komenského náměstí a v jeho okolí. Zatím je to jen návrh k další diskuzi, nicméně je třeba vzít 
v úvahu, že zahrada leží už dlouhá léta ladem, hospodářské budovy jsou v havarijním stavu a bude nutné 
je dřív nebo později strhnout. Vytvoření parkoviště do budoucna rovněž nebrání případné další vý-
stavbě, pokud k tomu nastanou vhodné podmínky. M. Kraus uvedl, že z daného návrhu by mohla mít 
farnost prospěch tím, že by se například město zavázalo tento pozemek upravit na vlastní náklady a 
zároveň bychom mohli požadovat, aby město realizovalo revitalizaci okolí děkanského kostela, která je 
také nutná.  

Farní rada bere na vědomí. 
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Pastorační záležitosti 

Advent 2019 ve farnosti 

Mimo standardní pořad bohoslužeb navrhl J. Gajdošík dělat o sobotách ranní rorátní mše svaté. Bude se 
jednat o soboty 7. 12., 14. 12. a 21. 12. 2019. Vždy ráno v 7.00 h se půjde průvodem z fary do kostela, po 
mši svaté společná farní snídaně na faře pro farníky.  

Příprava stromečků v kostele proběhne v pondělí 23. 12. 2019 od 15.00 hodin, jejich dodání zajistí V. 
Zahrádka.  

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

Vánoce 2019 ve farnosti 

Na farní radě byl domluven pořad bohoslužeb o Vánocích, který bude jako vždy s předstihem uveřejněn 
v Hřivně. Vánoční vigilii v děkanském kostele na Štědrý den bude letos od 15.30 h sloužit P. Jiří Smolek 
z Příchovic. Půlnoční bude jako obvykle ve 24.00 hodin s chrámovým sborem.  

Poděkování 31. 12. 2019 bude od 16.00 hodin, slavnost Zjevení Páně bude přeložena na neděli 5. ledna 
2020, kdy se bude žehnat voda, kadidlo a křída a proběhne také vyslání tříkrálových koledníků a odpo-
ledne jejich průvod městem.  

O Vánocích bude také otevřen děkanský kostel ve dnech 24. 12. – 31. 12. 2019 denně od 13.00 do 16.00 
hodin.  

Zajistí: J. Gajdošík, M. Klodner, M. Kraus, K. Slavíková, M. Šimková 

Pastorační péče v nemocnici 

J. Gajdošík sdělil, že s vedením nemocnice domluvil přítomnost kněze 2x 3 hodiny v měsíci v k tomu ur-
čené místnosti v nemocnici – jako službu pro zde dlouhodobě hospitalizované pacienty. Asi po půl roce 
této činnosti by se vyhodnotilo, jaký je o tuto službu zájem a event. se přístup přehodnotí.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020 

U křesťanských denominacích v Semilech se pokusíme zjistit zájem o zapojení do Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů (18. – 25. 1. 2020). Pokud bude zájem, uspořádali bychom ekumenickou bohoslužbu 
– nejspíše v pátek 24. 1. 2020.  

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

Setkávání seniorů 

Ve středu 6. listopadu proběhlo první setkání na faře, J. Karmášek, který se zúčastnil, ho hodnotil jako 
pozitivní, pokusí se ještě zvýšit návštěvnost oslovením dalších farníků. V setkávání se tedy bude pokra-
čovat (první středy v měsíci po ranní mši svaté), na základě přání farníků bude možné event. připravit 
nějaký program.   

Zajistí: J. Gajdošík, J. Karmášek 

Farní poutní zájezd do Litoměřic 

Termín farního poutního zájezdu do Litoměřic byl stanoven na 18. 4. 2020. Program a další podrobnosti 
budou včas upřesněny.  

Zajistí: V. Zahrádka, M. Kraus 

Kronika farnosti 

M. Kraus vznesl dotaz, zda je vedena kronika farnosti. J. Gajdošík sdělil, že nikoliv, oslovil několik vhod-
ných lidí, kteří však vzhledem k časové vytíženosti se této služby ujmout nemohou. Bude proto dál hle-
dat vhodného člověka, který by se ujal vedení farní kroniky.  

Zajistí: J. Gajdošík 
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Další setkání farní rady se bude konat v pátek 7. 2. 2020 v sále fary od 19.00 h.  

 

Jednání farní rady bylo ukončeno ve 21.15 h.  

Konáno v Semilech dne 15. 11. 2019, definitivní verze zápisu ze dne 21. 11. 2019.  

 

Zapsal: M. Kraus      

 

Schválil: 

 

P. Jaroslav Gajdošík 

děkan 


