FARNÍ RADA 11. LISTOPADU 2012 V HOSPODĚ U VÁCLAVA V BOHDALICÍCH
Účastníci:
Jan Hanák, Jan Hrežo, Marta Ouředníková, Libor Šoupal, Jaroslav Novotný, Vlastimil Bačovský mladší,
Vlastimil Bačovský starší, Martin Hladký, František Hladký, Pavel Měřínský.
1. Bohdalice: Jednáno a rozhodnuto o zakoupení nového (sáčkového) vysavače do kostela. Starý už
dosloužil. Předpokládané náklady do 3.000,- korun. Postará se o to František Hladký.
2. Kučerov: V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na obnovu fasády kučerovského kostela
(povinnost vyplývající ze smlouvy s poskytovatelem dotace SZIF). Kritériem musí být nejnižší cena.
Jak se bránit vykukům? Budou požadovány povinné náležitosti smlouvy, jako 64-měsíční záruka,
penalizované nedodržení termínů apod. Postará se o to technický administrátor děkanství Pavel
Galata, skrz Jana Hanáka. Zároveň rozhodnuto o umístění tabulky do kostela po dokončení obnovy, s
tím, že o obnovu kostela se starala nejen farnost, ale všichni obyvatelé a obecní zastupitelstva obcí
Kučerov a Hlubočany. Což je rozhodně dobrá zpráva o stavu společenstva:)
3. Kučerov: Co s farní zahradou? Upravit jako odpočinkové a setkávací místo pro farnost a obec, nebo
pronajmout jako zahradu (zájem o to je)? Rozhodnuto, že se bude hledat zájemce, který by si
pronajal horní část zahrady, kde je většina stromů, s tím, že “nájmem” za to by byla starost o spodní
část zahrady, která by se stala oním odpočinkovým a setkávacím místem pro farnost a obec. Postará
se o to Vlastimil Bačovský starší.
4. Vánoce: Termíny bohoslužeb a dalších akcí ve všech farnostech byly už zveřejněny ve Škorpíku.
Ohledně stromků do kostelů v Bohdalicích a Kučerově bylo rozhodnuto o společném postupu.
Postarají se oba starostové.
5. Kučerov: Nájemce farních polí pan Hlobil navrhl zalesnění přibližně jednoho hektaru pole na
Větrníku, které je v ostrém svahu a těžko se obdělává (na druhé straně je tam kvalitní půda). Bude se
o tom ještě jednat, ale v případě zalesnění padl návrh osázet smrky, tedy vytvořit jakousi farmu na
vánoční stromky do kostelů, prořezáváním (případně i domácností, kdyby zbylo). Bezpochyby se tak
stalo v souvislosti s předchozí diskusí o letošních Vánocích, neboť smrků je, zdá se, v kraji
nedostatek.
6. Bohdalice: Jednáno a rozhodnuto o zakoupení nové kvalitní kytary do kostela (už se o tom jednalo a
rozhodlo kdysi, ale nedošlo k realizaci). Současná kytara by se umístila na faru kvůli zkouškám a
tak. Přenášení kytary z fary do kostela a zpět je nepraktické a nesvědčí ani nástroji, zejména jeho
ladění. Předpokládané náklady do 6.000,- korun. Postará se o to František Hladký a Kateřina
Jedličková.
7. Bohdalice: Bylo otevřeno téma zpovídání. Ukázalo se, že nestačí, že farář je pravidelně v pátek
přede mší svatou nejméně čtvrt hodiny připraven zpovídat, neboť toho skoro nikdo nevyužívá. Bude
se to tedy pravidelně oznamovat v ohláškách. V případě, že přijde více lidí, je možné pokračovat i po
mši svaté. Kdyby se to opakovalo častěji, je možné prodloužit čas zpovídání přede mší svatou.
Tradiční velké předvánoční zpovídání v bohdalském kostele bude v neděli 16. prosince od 16 hodin
(Pavel Lacina, Mirek Slavíček, Jan Hanák).
8. Kultura v Adventu: Připravují se dva adventní koncerty a jedna výjimečná filmová projekce s
besedou, vše jako benefice ve prospěch dofinancování opravy fary. První koncert bude v neděli 9.
prosince v 18 hodin, na nově opravené faře – cembalo, flétna, mužský a ženský operní zpěv. Druhý
koncert bude v neděli 23. prosince v 18 hodin v bohdalském kostele – mužský operní zpěv (Aleš
Janiga) doprovázený klavírní hrou. Termín filmové projekce bude ještě upřesněn. Informace o akcích
budou dány na farní i obecní weby a plakátky budou vyvěšeny na farní i obecní vývěsky. Zároveň
budou informace o benefičních koncertech rozdány všem obyvatelům bohdalské farnosti, viz níž v
bodu 11.

9. Biřmování: Biřmování “pro starší a pokročilé” v rámci končícího Roku biřmování a v duchu letošní
výzvy našeho biskupa bylo stanoveno na Druhou neděli adventní (9. prosince) v Bohdalicích a na
Třetí neděli adventní (16. prosince) v Kučerově. Bude mít velmi civilní průběh v rámci nedělní
bohoslužby, i vzhledem k charakteru akce. Je třeba, aby všichni zájemci o biřmování dodali faráři
buď potvrzení o svém křtu, nebo informaci, kde a kdy byli křtěni (což se týká těch, kdo byli pokřtěni
v našich farnostech, respektive narozených před rokem 1950, kde je dohledání matrik poněkud
obtížné, neboť jsou na státních matrikách).
10. Oprava fary: První a největší fáze opravy fary byla dokončena. Prostorovou úpravou konečně došlo
ke změně rodinného domu na regulérní faru, tedy dům farnosti, která se zde může a má scházet a
využívat ji na řadu činností, pro něž nejsou kostely právě nejvhodnější. Farní sál má výbornou
dispozici a na délku 14 metrů, pohodlně v současné době pojme kolem padesáti sedících, což z něj
činí jeden ze skutečně velkých společenských prostorů v našich farnostech. Zároveň úpravou došlo k
výraznému pozitivnímu posunu, pokud jde o architektonickou kvalitu, což jistě neocení jen farář:)
Ale podstatné je rovněž i to, že celé první obytné patro bylo kompletně opraveno, nejen výměnou
oken, což podstatně ušetří na vytápění (a již se to ukazuje), ale i pokud jde o elektroinstalaci,
koupelnu, záchody, částečně vedení vody, odpady, což by bylo potřeba udělat tak jako tak, neboť vše
už pomalu, ale jistě dosluhovalo (nejvíc elektroinstalace, která již byla zčásti nefunkční, ve zdi
vyhořelá a tedy i dosti nebezpečná). Nepříjemnou skutečností je ovšem cena oprav. Minulou neděli
byla doručena poslední faktura výrazně převyšující očekávání. Navzdory ohromnému vzepětí lidí,
brigádám, sponzorským cenám etc., dosáhla cena oprav více než šesti set tisíc korun. Toto navýšení
oproti předpokladům bylo způsobeno podstatně nutností větších zásahů během oprav, poté, co byly
odkryty mnohé nedostatky původního domu, které bylo třeba řešit. Jako příklad z mnoha je možné
uvést stav zdi, na níž visela celá kuchyně a která je vystavěna nad schodištěm. Ukázalo se totiž, že
tato zeď má šířku pouze deset centimetrů i s poměrně silnou omítkou a hrozí jí zřícení, pokud nebude
zpevněna, což se stalo vystavěním pilířů, do nichž byla umístěna vestavěná skříň v kuchyni, což se
nakonec ukázalo jako pozitivní posun, ale samozřejmě nákladnější. Největší náklady nakonec padly
na úpravu podlah, vybourávání betonů etc., neboť původní podlahy se po vybourání zdí ukázaly jako
značně nerovné. A tak dál, dalo by se psát dlouho. Ale zcela jistě šlo celkově o dobrý počin, na čemž
se farní rada shodla, tedy nemá smysl žehrat na cenu, ale hledat způsoby, jak ty finance sehnat. Jak
známo, kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby. Způsoby, na nichž se shodla farní rada
jsou v bodě 11.
11. Financování oprav fary: Darem na opravu fary ve výši 112.000,- korun přispěla firma Rostěnice
a.s., dar ve výši 100.000,- korun přislíbilo sdružení Manner o.s. S žádostí o finanční přispění budou
osloveny všechny obecní úřady všech našich farností, neboť faru máme jen jednu a jakkoliv stojí v
Bohdalicích (někde koneckonců stát musí, pokud nevymyslíme maringotku, která bude putovat po
obcích), nepatří jen Bohdalicím, ale skutečně všem. Samostatných obcí našich farností je sedm, takže
kdyby každý obecní úřad přispěl dejme tomu padesáti tisíci korunami, je to dohromady částka, která
by vyřešila naše potíže. Ovšem je třeba počítat s tím, že každá obec má jiné finanční možnosti, a
rovněž s tím, že některé obce už přispěly opravdu hodně (na opravu kučerovského kostela jen za
minulé dva roky obec Kučerov přispěla půlmilionem a obec Hlubočany dvěma sty tisíci korunami).
Dá se rovněž předpokládat (bohužel), že se zvyšující se vzdáleností od budovy se bude snižovat
motivace přispět. S čímž souvisí, že největší akcent bude kladen na obce Bohdalice, Kozlany a
Bohaté Málkovice. Žádost o finanční přispění bude doprovázena dopisem s pozváním na benefiční
koncerty. Postará se o to Jan Hanák. Farní rada zároveň rozhodla o konání mimořádných sbírek v
našich kostelích na financování oprav fary. Půjde o vánoční bohoslužby na Štědrý den, na Boží Hod
a na Štěpána, v kostelích v Bohdalicích, Kučerově, Rostěnicích a Lysovicích. Dále již zmíněné
adventní koncerty budou pořádány jako benefiční, se vstupným dobrovolným ve prospěch opravy
fary. A nakonec bude pořádána veřejná sbírka v obcích bohdalské farnosti, ve formě svatoštěpánské
koledy. Nebude pořádána v kučerovské farnosti, neboť tam probíhá pravidelně veřejná sbírka na
opravu kostela a poslední se chystá na příští rok. V první fázi bude začátkem Adventu roznesen po
všech domácnostech list s pozvánkou na benefiční koncerty, s informacemi o opravě fary a s
informací, že na Štěpána proběhne veřejná sbírka po domech. O list se postará Jan Hanák, Libor

Šoupal a Jan Hrežo, o roznesení listů do schránek obvyklí distributoři Škorpíka. V druhé fázi půjdou
skupiny dětí s někým dospělým na Štěpána po koledě (v kostýmech, s muzikou...) po domech. Účast
dětí v koledě zcela konkrétně ukáže lidem, komu vlastně fara hodně slouží. Bude třeba šest skupin,
dvě v Bohdalicích a po jedné v Pavlovicích, Manerově, Kozlanech a Málkovicích. Vzhledem k tomu,
že tolik dětí nemáme (ale můžeme oslovit i “nekostelové” - mohlo by to pro ně být zábavné a
zároveň by to mohl být způsob, jak je oslovit, aby chodily do klubů), postavíme tolik skupin
koledujících dětí, kolik bude možné a zbytek půjdou jen dospělí, civilně, na prostě slušnou sbírku.
Postará se o to (o děti) Kateřina Musilová a Kateřina Jedličková (?). Nemá jít jen o prosbu o peníze,
ale zároveň o něco zábavného, jak při svatoštěpánské koledě, tak při koncertech. Není to tak, že
bychom jen něco žádali, ale i nabízíme. Pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích, diskusních a
spirituálních klubů pro děti, mládež, dospělé, seniory. Vytváříme a udržujeme základní hodnotový
rámec společnosti, a to i viditelně, jak v kostelích (jak jen je v našich možnostech), které tvoří
centrum každé obce, tak nezastupitelně v tradicích, jako jsou neděle, hody, Velikonoce, Vánoce, bez
nichž by se společnost, konkrétně i v našich obcích, rozplizla už jen jako sliz bez jakéhokoliv řádu.
Argument, že po majetkovém narovnání státu a církví nemáme co žádat, neboť máme dost, je
zcestná, neboť jde jen o změnu financování, nikoliv o rychlé zbohatnutí církví. Celková částka
skutečně působí jako velmi vysoká, ale křesťanů je taky hodně (stále ještě) a po rozpočítání mezi
všechny členy církví to moc závratné není. Koneckonců celková částka například v penzijním
systému je o dost vyšší, ale každý ví, jak jsou vysoké samotné penze. Finance vyplývající z
majetkového narovnání tedy budou stačit sotva na platy kněží, aby je nemusely platit farnosti (jako
tomu bylo do značné míry dřív), ale na nic moc jiného.
12. Příští setkání farní rady bude o Třech králích v neděli 6. ledna v 18 hodin na faře.
zapsal Jan Hanák

