ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 12. LEDNA 2020 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. DUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J.
JAŠKOVÁ, V. BAČOVSKÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: J. HREŽO, M. BAČOVSKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Ještě k Vánocům: Věra Šoupalová se nabídla, že by si propříště vzala na starost zajištění betlémského
světla z Bučovic. Děkujeme:) Zároveň by asi bylo třeba nadále nabídnout pomoc panu Grycovi
se stavěním betléma v bohdalickém kostele.
2. František Hladký nadnesl a farní rada s ním souhlasí, že pobožnosti křížové cesty v postní dobu se
v Bohdalicích vrátí k dřívější praxi, totiž že budou bývat o nedělích o půl třetí odpoledne, přičemž
v pátky přede mší svatou bude bývat modlitba bolestného růžence. Podobně májové pobožnosti budou
bývat o nedělích v šest hodin večer.
3. Farní rada se rozhodla pozvat Pavla Vika, člena a dřívějšího kazatele Apoštolské církve a oblíbeného
učitele na ZŠ v Bohdalicích, který s manželkou Natálkou bydlí ve Zvonovicích, jako exercitátora
na postní farní duchovní obnovu. Tématem by mohla být evangelizace u nás na jižní Hané. Osloví ho
Jarmila Jašková a Jan Hanák.
4. Speciální nedělní bohoslužba slova pro děti, o níž byla řeč už na minulém setkání farní rady, bude
probíhat pod vedením kučerovské farnice a zároveň učitelky v kučerovské mateřské školce Lenky
Havlíkové každou první neděli v měsíci během mše svaté v Kučerově.
5. V rostěnickém kostele František Hladký zajistil celkovou rekonstrukci osvětlení. Děkujeme:)
6. Pokud jde o pokračování oprav našich kostelů, letos to příliš nevypadá na získání nějaké veřejné
dotace (vyjma obecních). Za prvé proto, že ty největší opravy (výměna střechy věže kostela v Bohdalicích a výměna střechy kostela v Lysovicích) jsou natolik nákladné a dotace Ministerstva kultury
a Jihomoravského kraje, které přicházejí v úvahu, natolik malé, že bychom stejně v současné době
neměli na spolufinancování (což v Bohdalicích zatím tolik nevadí, protože střecha bez potíží dalších
deset let zvládne, ale v Lysovicích jde o havarijní stav). A za druhé proto, že manažer staveních investic
našeho děkanství Pavel Galata je natolik zaneprázdněný jinými stavebními akcemi v děkanství, že by
šlo o zdraví ho zatížit ještě něčím dalším. Pokud jde o kostel v Rostěnicích, je to ještě komplikovanější
tím, že je ve velmi nepříznivém „úředním“ stavu pro získání dotací (památkově nechráněný, ale součást
vesnické památkové zóny), ovšem navzdory stavu své fasády je oproti například Lysovicím v relativně
dobrém, respektive stabilizovaném stavu. Je nám jasné, že to není ideální situace, ale musíme se smířit
s realitou a dělat, co možné je a nejen vzdychat, co nyní možné není. Již loni se ukázalo, že jsme celou
řadu oprav schopni zvládnout sami brigádnicky, což je nejen relativně levné, ale zároveň to stmeluje
naši komunitu. Takže jsme se rozhodli pokračovat takto i letos. U kostela v Bohdalicích se dokončí
okopy celého kostela a instaluje se nopová fólie pro odvětrávání základů/zdí, což je nutná podmínka
pro opravy uvnitř (zejména nákladné opravy umělých mramorů kolem svatostánku). U kostela v Lysovicích budeme pokračovat opravou omítek a výmalbou v interiéru (zadní kaple Panny Marie
bolestné, kůr, sklad naproti sakristie a možná se dostaneme i ke stropu). Dále by bylo možné přistoupit
k novému zatmelení oken v lodi, natření jejich rámů (a možná i k vytvoření abstraktních barevných
maleb na sklo v podání Johanky Vlčkové - viz malby na faře - což je ale třeba konzultovat s památkáři).
Dále bychom mohli dodělat opravami poškozené vstupní schody do kostela. Je to plán, který se celý
nemusí stihnout letos, ale je to realizovatelný plán. U kostela v Rostěnicích by bylo možné opravit
(jinak relativně novou) střechu, kde k poškození došlo spíše nedostatečnou údržbou. To samozřejmě
nebude možné tak úplně brigádnicky, ale vlastní iniciativou můžeme odborně zjistit problémy (existuje
i projekt oprav, který Jan Hanák vyžádá od Pavla Galaty) a zadat nikoliv firmě, ale přímo řemeslníkům
odstranění závad, případně některé méně náročné odstranit sami. Podle Jarmily Jaškové by obec
Rostěnice i ráda přispěla. Proto domluvíme schůzku se starostou Romanem Petříkem a zjistíme, co by
bylo možné. Farnost by mohla do akce investovat našetřených něco přes sto tisíc korun. Brigádnicky
ale opravíme sakristii (oprava omítek a výmalba, likvidace linolea na podlaze a oprava podlahy),
stejně jako zkusíme provizorně opravit „kinklající se“ dlažbu ve středu kostela. Bylo by též třeba

znovu vyřezat keř, který znovu vyrostl u kostela z hřbitovní strany a který negativně ovlivňuje vlhkost
stavby (zařídí na obci Jarmila Jašková). Zároveň, pokud by obec měla zájem, mohli bychom vyvolat
jednání s generálním vikářem, biskupem Pavlem Konzbulem a oprášit myšlenku dlouhodobého
pronájmu rostěnického kostela obci, za pevně stanovených podmínek, pokud jde o využití kostela,
což by pravděpodobně umožnilo obci získat možná mnohem zajímavější veřejné prostředky, než dokáže
farnost. Podobný scénář by případně mohl být použitelný i pro Lysovice. Tedy tak.
7. Ve věci realizace nového liturgického prostoru v Kučerově jsme oslovili obecní úřady v Kučerově
a Hlubočanech s prosbou o pomoc s financováním. Ve hře je i možná sbírka po domech farnosti, jaká
probíhala i v dobách generální opravy kostela. Autor návrhu a mozaik Jiří Šťasta dokončuje rozpočet
a inovovaný projekt a truhláři Šmatelkovi z Beskyd podle jeho projektu začnou připravovat dřevěné
součásti (z již řádně vyschlého dřeva). My sami (opět dle projektu) postavíme základní strukturu oltáře
(až se oteplí). Snažíme se, aby nový liturgický prostor byl dokončen do letošních kučerovských hodů.
8. V Bohdalicích se letos začne budovat kanalizace, čímž se znovu oživil nápad zřídit v kostele záchod.
Farní rada konstatuje, jak už jsme to řešili před časem, že v samotné budově kostela na záchod vskutku
není vhodné místo. Ale rádi se připojíme a pomůžeme, jak jen budeme moci, pokud by obec chtěla
existující suché záchody ve hřbitovní zdi přebudovat v záchody splachovací a tím pádem samozřejmě v
nějakém režimu udržované. Nevíme ještě přesně, jak bychom mohli pomoci, ale pokud by obec tímto
směrem uvažovala, můžeme se na něčem domluvit.
9. Ostatky budou letos o víkendu 22-23. února, resp. v úterý 25. února. Popeleční středa bude 26. února.
Hod Boží velikonoční bude v neděli 12. dubna.
10. Letos nás čeká též biřmování mládežníků, a to v sobotu 16. května při mši svaté v 10h v Bohdalicích.
Přijede náš pomocný biskup Pavel Konzbul.
11. Letos budou hodové mše svaté v těchto termínech: malé hody svatých Jana a Pavla v Pavlovicích v
neděli 21. června v 8h, hody Božského Srdce Páně v Lysovicích v neděli 21. června v 10h, farní hody
svatých Petra a Pavla v Kučerově v neděli 28. června v 10h, farní hody svatých Cyrila a Metoděje
v Rostěnicích v neděli 5. července v 10h, farní hody Nanebevzetí Panny Marie v Bohdalicích v neděli
16. srpna v 8h, pouť k svatému Bartoloměji ve Zvonovicích v neděli 30. srpna v 10h.
12. Mše svaté u kapliček budou v těchto termínech: svatý Florián v Hlubočanech v pondělí 11. května
v 18h, svatý Florián v Kozlanech v pátek 15. května v 18h, svatý Florián v Bohatých Málkovicích
v pátek 29. května v 18h, svatí Jan a Pavel v Manerově v pátek 19. června v 18h. Mše svatá u lipky
bude v pátek 26. června v 18h.
13. Farní májový výlet by mohl být v pátek 8. května.
14. Příští setkání farní rady bude v neděli 9. února 2020 v 18:00 h ve farním domě.

