ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 22. ZÁŘÍ 2019 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. HREŽO, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. JAŠKOVÁ, M. BAČOVSKÝ,
V. BAČOVSKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, D. CHLUDILOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: --OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: J. DUŠEK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Opravy statiky lysovického kostela mají ještě trochu překvapivě epilog v podobě instalace traverzy na
půdě, což ovšem znovu generuje nepořádek v interiéru kostela ze spadané nestabilní omítky ze stropu.
Firma provádějící opravy se měla postarat o zakrytí interiéru a úklid, ale aktuálně to tak moc nevypadá.
Jan Hanák vyšle dotaz a případně impuls k nápravě Pavlu Galatovi.
2. Úspěšné brigádnické opravy lysovického kostela dodaly chuť a sebedůvěru a impuls též do Bohdalic.
Na velké nákladné rekonstrukce musíme počkat na finančně příznivější období, ale ukázalo se, že celou
řadu nemalých věcí můžeme udělat brigádnicky. V bohdalickém kostele se brigádnicky opravila
předsíň, zpovědní místnost, prostor pod kůrem, sakristie. Zároveň se ukázala nutnost udělat okopy
kolem kostela kvůli vlhkosti. Je třeba před zimou ještě jedné brigády, a to v sobotu 28. září od 9h, kdy
se do okopů instaluje nopová fólie a okopy se zasypou. Brigádníci chtějí zůstat v anonymitě. Farní rada
jim alespoň takto vyslovuje velké poděkování:)
3. V bohdalické sakristii je jedna skříň na konci své životnosti. Farní rada se ptá farníků, zda by někdo
nevěnoval starou skříň z masivního dřeva (ne s dýhou, která se vlhkem odchlipuje), která se mu třeba
vůbec nehodí, ale v sakristii by parádu i službu udělala.
4. Velký podzimní úklid farního domu (okna, záchody, podlahy.., případě „předzimní“ dosekání trávy na
farní zahradě, kdyby se někomu chtělo) bude v sobotu 28. září od 10h. Díky za pomoc.
5. Postupné kompletní úpravy osvětlení v bohdalickém kostele (výměna za výkonnější, ekonomičtější i
ekologičtější led-technologii) zajišťuje František Hladký. Zároveň se podívá na kučerovský kostel, kde
se vymění čtyři halogeny na (či po) konci životnosti (dva v presbytáři a dva nad oltářem) za ledkové
reflektory.
6. Farní rada pověřila Martina Bačovského, aby rozjel akci obnovy zabezpečení kostela v Kučerově dle
nabídky firmy LASO (viz zápis z minulé farní rady).
7. Podle dřívějších dohod s pachtýřem Jiřím Novotným bude letos konečně realizována výsadba stromů
kolem kučerovského farního pole mezi kučerovským zákostelským hájkem a bohdalickým bývalým
pískovým lomem (z řady důvodů jako je zadržování vody, zabránění eroze půdy, vytvoření prostoru pro
zvěř i lidi, rozčlenění krajiny atakdál). Stromů bude přibližně šedesát a půjde o švestky. Sázení
proběhne v pondělí 28. října a sázet budou krom jiného herci z brněnského divadla Husa na provázku,
kteří chtěli pomoci, tak je farář Jan pozval:) Zároveň farní rada zve i brigádníky z řad farníků. Akce je
první fází obnovy nejkratší polní cesty mezi Kučerovem a Bohdalicemi, ve spolupráci s oběma obcemi.
8. Příští rok 30. září doběhne firmě Rostěnice a.s. pětiletá výpovědní lhůta na dvanáct hektarů úrodných
rostěnických farních polí. Plán je takový, že bude v příštím roce vyhlášeno výběrové řízení na nového
pachtýře, který bude muset vycházet z našich představ o správě polí, aby nebyla nadále devastována, ale
naopak aby o ně bylo pečováno „s péčí řádného hospodáře“. Ve spolupráci s Nadací Partnerství a
Nadací Veronica bude vytvořen projekt (členění polí, obnova mezí, plán výsadeb, druhy plodin..).
9. Letošní farní pouť na Svatý Hostýn je všeobecně hodnocena dobře – posunutý pozdější čas odjezdu se
osvědčil (budeme tak pokračovat i příště), svatba se líbila:) Přebývající vybrané peníze za autobus byly
dány do sbírky na fond PULS na podporu pastorace a kněží. Velice děkujeme koordinátorce poutě Věře
Šoupalové.
10. Kněžské hroby na kučerovském hřbitově jsou díky obci Kučerov (a jimi získané dotaci) a zejména
starostce Marii Lokajové téměř opraveny. Děkujeme:) O údržbu se nadále bude starat farnost, právně to
domlouvá Jan Hrežo a bude to pořešeno jako výpůjčka na padesát let, přičemž obec bude vlastníkem
hrobového vybavení (což je nutné už kvůli příslušné dotaci).

11. Naše sesterská farnost Šumice z rumunského Banátu nás navštíví ve dnech 17-22. října. Přijede
přibližně patnáct lidí (což je plná čtvrtina ze zbývajících obyvatel Šumice). Pokud by se našel ještě
někdo, kdo by někoho z nich ubytoval, určitě by to pomohlo. Mluví nádhernou knižní češtinou a navíc
nám mohou osvětlit řádku věcí od našich předků, kterým už nerozumíme, ale oni ano, protože jsou pro
ně stále živé:) Je to jedinečná možnost jak se seznámit s těmito našimi krajany, protože to pro mnohé z
nich bude nejen poprvé, ale dost možná i naposledy, kdy se vydají tak daleko. Pro celou farnost bude
možnost se s nimi potkat i při společných setkáních, zejména v pátek 19. října při večerní mši svaté
v Bohdalicích a pak v pátečním klubu a v neděli 20. října při ranní mši svaté a pak ve farním
klubu. Zároveň jsou všichni zájemci zváni k účasti na společných výletech, zejména v sobotu 19. října
na Velehrad, případně v neděli 20. října odpoledne a podvečer do Bratislavy na vernisáž fotografií
ze Šumice za účasti Jindřicha Štreita.
12. Stále hledáme někoho na službu pravidelného úklidu ve farním domě. Farní rada prosí farníky, aby
se případně i poptali ve svém okolí, zda by někdo ideálně jednou týdne (případně obtýden) nepomohl.
Jde o umytí podlah ve farním sálu, schodiště a zádveří a záchodů podle potřeby. Samozřejmě stále platí
nabídka finanční odměny za tuto práci (dle domluvy). Děkujeme.
13. Pokud jde o pravidelné týdenní úklidy bohdalického kostela, farní rada rozhodla, že se od Nového
roku změní rytmus z týdenního a čtrnáctidenní, s tím, že skupinka, která právě uklidila, by příštích
čtrnáct dní měla něco jako službu, aby zasáhla v případě, že by se nárazově výjimečně kostel znečistil.
14. Nejbližší možnost svátosti smíření o více kněžích bude v neděli 27. října od 16h v bohdalském kostele.
15. Termíny letošních „dušičkových“ bohoslužeb za zemřelé: pátek 1. listopadu 18h mše svatá Bohdalice
(pak modlitba na hřbitově), sobota 2. listopadu 17h mše svatá Rostěnice (pak modlitba na hřbitově),
neděle 3. listopadu 8h mše svatá Bohdalice, 10h mše svatá Kučerov (pak modlitba na hřbitově), pondělí
4. listopadu 17h mše svatá Lysovice (pak modlitba na hřbitově).
16. Příští setkání farní rady bude v neděli 10. listopadu 2019 v 18:00 h ve farním domě.

