ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ 2020 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. DUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ, J. JAŠKOVÁ, J. BŘOUŠEK, V. BAČOVSKÝ, J. NOVOTNÝ,
L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: M. BAČOVSKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, J. HREŽO
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Srpnoví velehradští poutníci, tradičně procházející našimi farnostmi s největší zastávkou se mší svatou
a pohoštěním v Rostěnicích, měli letos, zdá se, pocit, že nejsou příliš vítáni a rozhodli se, asi, příště jít
jinudy. To „asi“ je použito z toho důvodu, že všechny informace o této věci tak nějak poletují spíš jen
jako fámy, řeči někde nějak vypuštěné. Ten pocit poutníků mohl plynout jak z toho, že naší farnosti
poslali organizátoři hodnověrnou informaci, kdy půjdou, zhruba týden před samotnou akcí, což je vážně
dost pozdě, byť jen informovat o tom v ohláškách, tak z toho, že firma Rostěnice a.s. dosud poskytující
občerstvení, za což samozřejmě děkujeme, se rozhodla tak dál již nečinit, prý s argumentem, že už
čerstvě nemají v pachtu farní pole (z čehož by tedy mimochodem nevysloveně plynulo, že vlastně nešlo
o dar, ale o součást platby za pacht). Ale jak již bylo vysloveno, jsou to všechno jen řeči poletující
povětřím, takže je třeba tyto informace brát s rezervou. Každopádně bez viny za situaci není nikdo,
ovšem farní rada má za to, že vše lze řešit, když se chce a nabízí pro příští rok pohoštění v kučerovské
hospodě, kde není potíž to domluvit a zařídit a mši svatou lze slavit buď v rostěnickém nebo též v
kučerovském kostele. Pokud se poutníci ozvou a budou mít zájem, jsme připraveni s touto nabídkou.
2. Ve věci vlivem vichrů poletující střešní krytiny kučerovského kostela byl učiněn významnější posun.
Stavební technik našeho děkanství Pavel Galata sepsal dokument, kde dokladuje i přiloženým
fotografickým materiálem už dosti velkou řadu neustálých poškození střechy na stejném místě v
posledních deseti letech, s čímž oslovil zejména památkáře, aby vyslovili souhlas s technologickou
změnou a nahrazením části střechy v úžlabí věže plechem. Jednání, zdá se, směřují dobrým směrem a
pro příští rok budeme s pomocí památkářů a dalších usilovat též o dotace pro tuto stavební akci.
3. Termín slavnosti biřmování (odsunutý z května kvůli vládním nařízením v souvislosti s epidemií
Covidu-19) byl nově stanoven na neděli 1. listopadu v 10h. O tom, zda slavnost proběhne v kostele v
Kučerově, nebo mše svaté tu neděli prohodíme a biřmování bude v Bohdalicích, rozhodnou sami
biřmovanci. Následné slavení s jídlem a pitím bude na faře, postarají se biřmovanci (rodiče) a farář.
4. Nejbližší možnost svátosti smíření o více kněžích bude v neděli 25. října od 16h v bohdalském kostele.
5. Terminář: mše svatá za zemřelé a následná modlitba na hřbitově bude v Bohdalicích v neděli 1.
listopadu v 8h, v Kučerově stejný den v 10h (spolu s biřmováním), v Lysovicích v pondělí 2. listopadu v
17h, v Rostěnicích v sobotu 7. listopadu v 17h.
6. Příští setkání farní rady bude v neděli 22. listopadu 2020 v 18:00 h ve farním domě.

