ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 14. DUBNA 2013 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, FR. HLADKÝ, O. FIALA, L. ŠOUPAL, VL. BAČOVSKÝ ST., L. VOKURKOVÁ, J. NOVOTNÝ, VL.
BAČOVSKÝ ML., K. JEDLIČKOVÁ, P. MĚŘÍNSKÝ, J. HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Vysavač v kostele nevysává dobře. Řeší František Hladký.
2. Úklid v bohdalském kostele vázne, skupiny řídnou. Je třeba, aby další (mladí) přijali tuto službu. Jde o
úklid jednou za šest týdnů (jenom). Přihlaste se prosím k této záslužné službě paní Blažence Hrstkové,
koordinátorce úklidu. Nepřihlásí-li se nikdo, bude třeba přistoupit k redukci počtu skupin.
3. Rozjela se obnova fasády kučerského kostela. Upadla římsa na severní straně kostela v délce asi čtyř
metrů. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Nejvyšší čas opravovat. Vlastimil Bačovský st. vnesl téma, že na
půdě chybí záklop stropu, kvůli dřívějším sondám, který je nutný dodělat. Udělá se brigádnicky po
dokončení obnovy fasády.
4. Přistupuje se k další fázi jemné úpravy liturgického prostoru v kučerském kostele. Jde o řešení
nového schodu pod obětním stolem. Nejprve se odstraní stávající schod a obětní stůl položí přímo na
dlažbu do křížení kostela a podobně se posune ambon. Takto to zůstane přibližně měsíc, abychom zjistili
ideální rozložení prostoru dřív, než se vytvoří schod nový. Zároveň je třeba řešit nevyhovující stav
mikrofonů a zesilovače. Malá brigáda k odstranění současného schodu bude v pondělí 22. dubna v
15 hodin v kostele.
5. Farní rada ocenila velikonoční zpěvy, sboru i scholy. Děkujeme:)
6. Je třeba vyladit způsob nedělní sbírky. Hned po přímluvách je dobré během sbírky hrát sloku písně a
zpívat (bude-li třeba, více slok). Vybírat by se mělo ve dvou, s tím, že se půjde nejprve středem kostela
dozadu, pak po bocích dopředu, pak se vrátí k místu, kde je na stolku chléb, víno... Pak půjde obětní
průvod v pořadí: nejprve děti, pak sbírka, pak chléb, víno, voda. Padl návrh, aby se nevybíralo
obcházením, nýbrž aby byla ošatka umístěna u vchodu kostela, kde každý může při vstupu do kostela
přispět. Farní rada návrh odmítla, s tím, že současný stav akcentuje jak smysl sbírky jako pevné součásti
nedělního shromáždění, tak sbírku jako reálný dar, který je následně přinášen spolu s obětními dary k
oltáři.
7. Vzhledem ke špatné srozumitelnosti mluveného slova pro ministranty v presbytáři bohdalského kostela
farní rada navrhuje, aby se ministranti na kázání přesouvali na židle pod schody. Faráři se tento návrh
velmi zamlouvá a zavazuje se pokusit tento návrh u ministrantů i prosadit.
8. Mše svatá u kapličky v Kozlanech ke cti patrona obce svatého Floriána bude v předvečer jeho
památky v pátek 3. května v 18 hodin. Tímto se do Kozlan přesouvá obvyklá farní mše z Bohdalic.
Pokud jde o mši svatou v Hlubočanech, Vlastimil Bačovský ml. se poptá u hlubočanských hasičů.
9. Letošní farní výlet spojený s děkanskou poutí bude ve středu 1. května do Mikulčic. Pojede se
vlastními auty, s tím, že v kostelích budou tabulky, kam se zapíšou jak ti, kdo mají volná místa v autech,
tak ti, kteří chtějí jet a auto nemají. Odjezd bude v 8 hodin ráno od kostela v Bohdalicích a z návsi v
Kučerově. V 10 hodin bude společná pobožnost celého děkanství v Mikulčicích mezi vykopávkami, pak
piknik, hry pro děti, možnost muzea..., pak vyrazíme už sami (naše farnosti) do nedalekých Kopčan, ke
kostelíku z velkomoravské doby v polích, kde bude venku naše tradiční mše pod širým nebem.
10. Vzhledem k dotaci MAS na zateplení a novou fasádu farního domu se připravuje výběrové řízení.
Zároveň bude brigádnicky v první fázi upraveno okolí domu: (1) úprava zeleně před farou, kde bude
stávající plot z tůjí nahrazen třemi stromy (mišpule) a trávníkem, zároveň bude odstraněn stávající
„vodní prvek“, (2) odstranění zídky nad boční garáží, (3) přestavba vodního prvku na zahradě, kde bude
odstraněn nefunkční betonový „rybníček“ a nahrazen novým, přičemž bude využito moderních
technologií (folie). První brigáda bude v sobotu 11. května od 8 hodin ráno. Vítané nářadí: sbíječka
(či něco podobného), velké kladivo, kolečka, motorová pila, krumpáč, rýč.
11. Příští schůze farní rady bude v neděli 12. května v 18 hodin.

