Římskokatolická farnost – děkanství Semily

Zápis z 7. zasedání farní rady
Semily 7. 2. 2020
Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Josef Karmášek, Matěj Kraus, Kamila Slavíková, Václav Zahrádka.
Omluveni: Klára Svobodová, Martin Klodner.
Hosté: Ondřej Svoboda.
Zasedání zahájil J. Gajdošík v 19.10 h krátkou modlitbou.
Pastorační záležitosti
Vyhodnocení akcí v prosinci 2019 a lednu 2020
Na průběh doby adventní i vánoční ve farnosti byly vesměs dobré ohlasy. Velké díky patří všem, kteří se
jakkoliv podíleli na práci pro farnost. Vánoční vigilie na Štědrý den měla návštěvnost cca 100 lidí, proto
se ji budeme snažit zachovat; na příští rok už pan děkan předběžně domlouval kněze z Bozkova. Mezi
svátky byl v odpoledních hodinách otevřený děkanský kostel, což lidé využívali.
Hodně lidí se zapojilo do Tříkrálové sbírky, za jejíž organizaci patří dík zejména Klodnerovým.
V pondělí 13. ledna byl pořádán zájezd na výroční bohoslužbu do Filipova, ze Semil jelo asi 14 lidí, podařilo se domluvit společnou dopravu s farností v Jablonci nad Nisou, za což patří poděkování panu děkanovi, neboť cena byla příznivější. Jelikož je o tuto bohoslužbu tradičně zájem, je třeba na ni příště
upozornit v Hřivně dříve, aby se lépe organizovalo přihlašování.
Koncem měsíce ledna proběhla po určité době opět ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za
jednotu křesťanů. I tato akce se setkala s pozitivní odezvou a zůstává tak závazkem, abychom se snažili
ji v dalším roce uspořádat znovu. Opět díky Klodnerovým za vynikající technické zabezpečení této bohoslužby.
Farní rada bere na vědomí.
Zviditelnění farnosti v Semilských novinách
Na farní radě proběhla diskuze o možném potenciálu Semilských novin (SeNo) k oslovení veřejnosti ze
strany farnosti. Shodli jsme se, že by bylo vhodné pravidelně ve vyčleněné rubrice uveřejňovat jakýsi
sloupek s duchovním slovem, nabídkou farních aktivit a představení církve a farnosti pro semilskou veřejnost.
Kontaktujeme paní Coufalovou z MěÚ ohledně místa v SeNo. Bylo by dobré, kdyby se podařilo uveřejnit
již pozvání na Velikonoce 2020 (tj. uzávěrka SeNo do 15. 3. 2020).
Zajistí: J. Gajdošík, K. Slavíková
Sytovská madona
J. Karmášek připomněl, že z jeho pohledu nebyla veřejnost dostatečně seznámena s „objevem“ Sytovské
madony. Veřejnost by se měla seznámit s významem madony nejen jako památky ze 14. století, ale také
s jejím náboženským významem. Zasloužilo by připomenout v celé záležitosti roli pana děkana Gajdošíka a pana Petráka z Loukova. Nejlépe třeba formou článku či reportáže v médiích či jinak.
Zajistí: J. Gajdošík
Setkávání seniorů
Zatím proběhla tři setkání na faře, zájem o ně je, nadále se s nimi bude počítat obvykle každou druhou
středu v měsíci po ranní mši svaté.
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Zajistí: J. Gajdošík
Doba postní a Velikonoce 2020
J. Gajdošík sdělil, že je u něho v přípravě na křest 5 katechumenů, kteří by měli být pokřtěni na velikonoční vigilii ve farnosti. Jelikož ne všichni jsou ze Semil, je technicky trochu složité je ve farnosti představit při skrutiniích. M. Kraus připomněl, že skrutinia by samozřejmě byla nejlepší možnost, ale pokud
to nejde zrealizovat, mohli by se katechumeni představit alespoň písemně – každý by o sobě něco napsal
do Hřivny. Ať nejsou farníci o Velikonocích překvapeni a ať se za katechumeny může farnost modlit.
Zajistí: J. Gajdošík
Postní duchovní obnova ve farnosti proběhne v pátek a v sobotu 6. a 7. 3. 2020. Povede ji kanovník prof.
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. V pátek budou jako každý rok křížové cesty. Velikonoční vigilie bude
začínat ve 20 hodin. Je třeba včas domluvit a zorganizovat hudbu o Velikonocích.
Zajistí: M. Kraus, J. Gajdošík
Farní poutní zájezd do Litoměřic
Zájezd proběhne v sobotu 18. 4. 2020. Program je průběžně upřesňován, vše je odvislé od využití biskupské rezidence a katedrály. Vše bude doladěno během února a v březnu bude možnost přihlašování.
Zajistí: J. Gajdošík, V. Zahrádka
Noc kostelů 2020
Noc kostelů proběhne v pátek 5. 6. 2020, v Semilech nejspíš v obdobném duchu jako předchozí ročníky.
Zajistí: M. Klodner, M. Kraus
Farní bál
M. Kraus uvedl, že spolu s dalšími lidmi uvažovali, že by bylo pěkné uspořádat malý farní ples. Adekvátním prostorem se pro tuto nikoliv ambiciózní akci zdá aula gymnázia. M. Kraus navrhl, aby termín plesu
byl mimo dobu postní, vzhledem k množství plesů spíše až jako ukončení plesové sezóny – v pátek ve
velikonočním oktávu („Velikonoční bál“). První ročník by proběhl v roce 2021 (9. 4. 2021). K. Slavíková
připomněla, že by bylo vhodné, aby tato aktivita měla ekumenický rozměr v rámci Semil.
Zajistí: M. Kraus
Ekonomické záležitosti
Oprava zavěšení zvonu
J. Gajdošík oznámil, že došlo k poškození zavěšení zvonu na věži děkanské kostela. Nutná oprava je předběžně vyčíslena na 32 tis. Kč.
Zajistí: J. Gajdošík
Střecha děkanského kostela
Dle sdělení vikariátního technika O. Svobody je střecha kostela na hraně životnosti, nicméně zatím do
kostela neteče. V letošním roce se s opravou nepočítá, nejsou potřebné finanční prostředky a ani oslovené firmy nepodaly žádné nabídky. Je však nutno počítat, že tato investice nás čeká v blízké budoucnosti.
Farní rada bere na vědomí.
Demolice hospodářských budov na faře
Farní rada dále diskutovala o možnostech využití farní zahrady. Hospodářské budovy jsou v havarijním
stavu. J. Gajdošík již předběžně oslovil 3 firmy, jejichž nabídky pouze na demoliční práce se pohybují
mezi 2,5 až 6 miliony Kč. Na to pochopitelně finanční prostředky farnost nemá, a navíc se jedná o investici, která může počkat.
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Farní rada bere na vědomí.
Využití prostředků z prodeje majetku
V letošním roce je nutné rozhodnout buď o prodloužení stávajícího uložení peněz na termínovaném
vkladu, případně jejich jiné využití. Uložení prostředků na termínovaném vkladu je bezpečné, ale málo
výnosné. Jejich vložení do jednorázových oprav majetku není přípustné.
Jelikož členové farní rady příliš nedůvěřují investicím do různých fondů, preferovanou variantou zatím
zůstává pořízení bytu a získávání příjmů z jeho pronájmu. Nepanuje však shoda na tom, kde by uvedená
nemovitost měla být a jakým způsobem se o ni starat. O. Svoboda navrhuje koupit byt ve větším městě,
kde jsou větší výnosy z nájmů, ostatní členové farní rady se spíše klonili k variantě v Semilech.
J. Karmášek navrhl zvážit i variantu rekonstrukce a případného pronájmu nevyužitých či málo využívaných prostor na faře. M. Kraus namítl, že případná rekonstrukce fary musí být komplexně promyšlená
s ohledem na celkovou koncepci budoucího využití farního areálu jako celku.
Tato otázka bude diskutována na další farní radě, poté musí J. Gajdošík rozhodnout o případném prodloužení termínovaného vkladu.
Farní rada bere na vědomí.
Farní brigády
M. Kraus připomněl, že i v letošním roce je třeba počítat s pomocí farníků na údržbě zejména děkanského kostela. První velká farní brigáda se tedy (v případě příznivého počasí) uskuteční v sobotu 28. 3.
2020 (jarní úklid okolí kostela, terénní úpravy po rekonstrukci schodiště, zasetí trávy, natření boků nového schodiště, úklid interiéru kostela).
Zajistí: M. Kraus
Další setkání farní rady se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2020 v sále fary od 19.00 h.
Jednání farní rady bylo ukončeno ve 22.00 h.
Konáno v Semilech dne 7. 2. 2020, definitivní verze zápisu ze dne 13. 2. 2020.
Zapsal: M. Kraus
Schválil:
P. Jaroslav Gajdošík
děkan
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