ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 19. LEDNA 2014 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ ST., V. BAČOVSKÝ ML.,
L. ŠOUPAL, M. OUŘEDNÍKOVÁ, J. PLHALOVÁ, K. JEDLIČKOVÁ, L. VOKURKOVÁ, V. DOLEŽELOVÁ, J. HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada již podruhé jednala ohledně dalšího využívání zemědělských pozemků našich farností.
Pokud jde o přibližně deset hektarů polí ve vlastnictví farnosti Kučerov, pak vedle nabídky Jiřího
Novotného a Moravské krajiny (viz zápis z minulého setkání farní rady) předložili alternativní nabídku i
dosavadní nájemci Jan a Pavel Hlobilovi, která spočívá (1) ve zvýšení nájmu na úroveň obvyklou
(stejnou, jakou nabízí firma Rostěnice a.s., tedy přibližně tři a půl tisíce korun za hektar) a (2) v akcentu
na ekologické hospodaření, resp. krajinotvorbu. O nabídkách bylo hlasováno, přičemž v době hlasování
bylo přítomno třináct členů farní rady, přičemž všech třináct hlasovalo pro nabídku Jana a Pavla
Hlobilových, ovšem s podmínkou, aby předložili konkrétní plán, jak chtějí s farními pozemky zacházet,
právě s již zmíněným akcentem na ekologické hospodaření, krajinotvorbu apod. V souvislosti se
splněním této podmínky bude s Janem a Pavlem Hlobilovými uzavřena nová nájemní smlouva se
stanovenou novou výší nájemného, stejně jako s již zmíněným ekologickým akcentem, respektive
plánem či závazkem.
2. Postní farní duchovní obnova bude letos v sobotu 22. března a povedou ji manželé Kubíčkovi, farníci
z Brna-Husovic. Téma bude křesťanství v rodině a podnikání. Aleš Kubíček je jedním z největších
světových výrobců horkovzdušných balónů a vzducholodí a zároveň hluboce duchovní bytost. Pro další
rok 2015 bychom na duchovní obnovu rádi získali kněze a mnicha Karla Satoriu.
3. Na webových stránkách spolem.cz by mělo být více fotografií z akcí nejen v Bohdalicích, ale i v
Kučerově (případně jinde). Domluví se V. Bačovský st. i ml. S novým adminem Luďkem Novotným z
Manerova.
4. Farář Jan v blízké době vypracuje stručnou zprávu o hospodaření farností za rok 2013, stejně jako
základní statistiku udělených svátostí apod.
5. V souvislosti s množícími se vloupáními na fary našeho děkanství se hovořilo o účinném zabezpečení
fary. Téma je i nadále otevřené. Prosíme všechny kolemjdoucí a kolembydlící farníky, aby dávali
zvýšený pozor na případné podezřelé aktivity kolem farního domu.
6. Farní rada jednala o vytvoření spravedlivého poměrného systému ekonomické správy farního
domu, který je společným pro všechny tři farnosti, jakkoliv de iure ve vlastnictví pouze farnosti
Bohdalice. Jde o společné nesení nákladů souvisejících jak s opravami domu, tak jeho provozem. Bude
stanovena poměrná částka, kterou budou každoročně přispívat farnosti Kučerov a Rostěnice vůči
farnosti Bohdalice, která dům účetně spravuje. V souvislosti s touto debatou bylo otevřeno téma
aktuálního dluhu farnosti Bohdalice vůči farnosti Kučerov (ve výši přibližně půl milionu korun), který
vznikl v souvislosti s opravami farního domu v minulých dvou letech. Tento dluh bude prominut, s tím,
že částka bude příspěvkem farnosti Kučerov na opravu a provoz domu na příští léta. O kolik let či
desetiletí půjde, se stanoví výpočtem (viz poměrná ekonomická správa), který připraví farář Jan a
schválí farní rada na příštím setkání. S tímto řešením souhlasí celá farní rada, stejně jako i samostatně
pastorační rada farnosti Kučerov.
7. Rok 2014 je výročním rokem bohdalského kostela, slavíme 200 let od postavení a posvěcení kostela.
Byl požádán náš biskup, aby během jubilejního roku přijel a oslavil výročí s námi. Čekáme na odpověď.
Farní rada navrhuje vydání letáčku s historií (a současností?), pohlednice, či podobné upomínky. Má
někdo nápad? Díky Janu Hrežovi a Dagmar Martinkové víme, že datum přesného posvěcení kostela je
15. srpna 1814, což oslavíme během hodů.
8. Průtokový ohřívač v bohdalském kostele byl opraven Františkem Hladkým. Děkujeme.
9. Příští schůze farní rady bude v neděli 9. března 2014 v 18:00 hodin ve farním domě.

