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Mohelnice 14/10/2019 

 

Adresát:  

Vážený pan starosta Města Mohelnice Ing. Pavel Kuba 

Vážená paní místostarostka Města Mohelnice Jana Kubíčková 

Rada Města Mohelnice 

Finanční výbor zastupitelstva Města Mohelnice 

Vážená paní Ing. Martina Pechová, tajemnice školské komise 

 

 

Věc: Mohelnický betlém 

 

 

Dobrý den, 

posílám Vám hezký pozdrav.  

Dne 18/9/2019 jsem s panem Nenkovským, správcem Mohelnického betléma, navštívil paní 
místostarostku Janu Kubíčkovou ve věci daru pro Mohelnický betlém. Na základě tohoto 
setkání jsem 27/9/2019 napsal dopis Radě Města Mohelnice (Žádost o finanční příspěvek na 
Mohelnický betlém). Následovala série konzultací s paní Ing. Martinou Pechovou, tajemnicí 
školské komise.  

Dle mých informací je nyní Město Mohelnice připraveno podpořit Mohelnický betlém 
částkou 170.000 Kč. Děkujeme velice za toto gesto. Chci říci, že si toho velmi vážíme! 

Z výše uvedeného je zřejmé, že setkání s paní místostarostkou ohledně betléma a následné 
konzultace s paní Ing. Martinou Pechovou se odehrály v rámci několika málo dnů. Zdá se, že 
nebyl dostatek času na domyšlení některých věcí.  

Minulý týden jsem si uvědomil nutnost konzultace této záležitosti s pracovníky Arcibiskupství 
olomouckého (nadřízený orgán pro všechny farnosti arcidiecéze). Osobní schůzka nebyla 
možná, o věci jsem tedy alespoň telefonicky hovořil s otcem biskupem Josefem Nuzíkem 
(v pátek 11/10/2019 odpoledne). Byla řeč mimo jiné o tom, že přijetí daru od města bude 
podmíněno zajištěním jistého „servisu“ ze strany Římskokatolické farnosti Mohelnice.  

http://www.farnostmohelnice.cz/


Kromě zpřístupnění betléma v čase 24/12 – 2/2 (tak tomu bývalo každoročně doposud), 
Město žádá rozšíření zpřístupnění betléma, a sice: vždy v období květen-říjen včetně. 
Konkrétně by mělo jít o úterky, čtvrtky a soboty, vždy 2 hodiny denně. Dále se počítá s tím, 
že zde bude 365 dní v roce zajištěna služba – možnost telefonické či e-mailové domluvy 
k návštěvě betléma i v jiné, než uvedené časy. 

Uvažuji takto: 

Jsem si mimo jiné vědom toho, že bych farnost zavázal k povinnosti, kterou by byl vázán také 
např. můj nástupce. Na mé místo může klidně za týden nastoupit starý kněz-důchodce, který 
nebude mít pro tento počin síly či pochopení. 

Dále bych nechtěl, aby se po přijetí daru s výše uvedenými podmínkami objevila jediná 
stížnost ze strany občanů města, či někoho jiného.  

Rád bych řekl, že jako farnost máme stále zájem o příspěvek na betlém ze strany Města 
Mohelnice. Chceme být féroví. Zamýšlený dar s navrhovanými podmínkami však 
nemůžeme odpovědně přijmout. 

 

Já jsem v Mohelnici farářem 2 roky a necelé 4 měsíce. Za tu dobu jsme do betléma (jako 
farnost) z vlastních sbírek investovali statisíce korun. A chceme do něj investovat i nadále. 
Proč? Protože jsme rádi, že betlém dělá radost malým dětem i dospělým – obyvatelům 
našeho města i návštěvníkům z ČR a zahraničí. 

Máme zájem na tom, aby byl betlém k vidění i mimo vánoční dobu (24/12 – 2/2). Budeme 
hledat dobrovolníky, kteří by bezúplatně betlém hlídali. Chceme se ve farnosti dále radit – 
v jakém režimu betlém ukazovat mimo vánoční čas.  

Jestliže budete ochotni přistoupit na takovýto „volnější vztah“ (věnovat dar na Mohelnický 
betlém – bez zamýšlených podmínek), budeme to s povděkem kvitovat. Věřím, že vidíte naši 
touhu betlém zvelebovat a na druhou stranu rozumíte tomu, co nám brání přijmout 
zamýšlené podmínky.  

S přáním všeho dobrého 

 

 

……………………………………………………… 

P. Mgr. Petr Souček 

Farář Římskokatolické farnosti Mohelnice 

 

 

 

 

 

Kopie dopisu zaslána: 

Pavel Nenkovský, správce Mohelnického betléma 


