ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 4. KVĚTNA 2014 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ ST., O. FIALA, J. HANÁK
HOST: J. ŠŤASTA
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní radě byl představen návrh opětovného využití torza staré kučerovské gotické křtitelnice
výtvarníkem Jiřím Šťastou (architekt, výtvarník, žák Marca Rupnika, spolupracovníka kardinála Tomáše
Špidlíka, z římské školy staré křesťanské mozaiky). Bylo by celkem škoda, aby tato starobylá kamenná
nádoba i nadále ležela ve skladu. Podobně jako gotické okno ve vnější jižní zdi lodi kostela a renesanční
náhrobník v interiéru může odkazovat na kořeny kostela a farnosti, které jsou mnohem starší, než
současný barokní výraz kostela. Je nesmysl nahrazovat „novou“ barokní křtitelnici. Proto návrh počítá s
umístěním bývalé křtitelnice na novou nohu z podobného kamene, pod výrazný poměrně mohutný
oblouk kůru, při příchodu do kostela po pravé straně, kde by sloužila jako symbolická kropenka s
požehnanou vodou, kde by si kdokoliv mohl i nabrat vodu do kropenek doma. Symbol vody ve vstupu
do kostela a naše křižování touto vodou tradičně připomíná křest, respektive znamená obnovu křestních
slibů – skrze vodu Rudého moře vyšli Izraelité z egyptského otroctví, skrze vodu Jordánu přešli do
Zaslíbené země, skrze vodu křtu přecházíme ze smrti do života. Zároveň po obnově začátkem
sedmdesátých let byl sice kučerovský kostel vyčištěn od možná nepříliš kvalitních výzdob, ale zároveň
podstatně ztratil barvu, která teď trochu chybí a kostel zejména v určitých místech působí studeně. Proto
představený návrh počítá i s mozaikovou figurální výzdobou na zdech kolem staré křtitelnice (pod
kůrem). Sám autor Jiří Šťasta řekl, že si prošel obdobím abstraktních obrazů, ale došlo mu, že před
samotnými barvami se jen těžko modlí, proto se nakonec vydal cestou figurální. A nutno podotknout, že
nikoliv kýčovitou. Návrhy jsou dva – jeden počítá s mozaikovým obrazem přes celou zadní (západní)
zeď pod kůrem kolem vnitřního vchodu do kostela, druhý počítá s výzdobou jen výklenku v oblouku po
pravé straně při vstupu do kostela. Oba dva návrhy budou vystaveny v kučerovském kostele na nástěnce
přímo pod kůrem v místě zamýšlené instalace. Přenosnou samostojící nástěnku zajistí Vlastík Bačovský
st. O realizaci, případně v jaké podobě, rozhodně farní rada až po vyslechnutí názoru kučerovských
farníků. Ještě nutno podotknout, že celková cena se podle druhu použitého kamene pro mozaiky
pohybuje od 12 do 17 tisíc korun za metr čtvereční, což v případě větší realizace znamená 120-170tisíc,
v případě menší realizace 36-51tisíc. Mozaika by mohla být instalována na jaře příštího roku (chvíli
totiž bude trvat naše rozhodování, chvíli práce v ateliéru, a přes zimu z důvodu nízké teploty mozaiku
instalovat nelze). Poznámka na okraj, neprojednávaná na této farní radě: Samozřejmě se i nadále ještě
letos počítá s dokončením drobných úprav liturgického prostoru – schodu pod oltářem a nových koberců
v jednolité červené barvě – schod řeší farář Jan s Vlastíkem Bačovským st.
2. Před námi v tomto roce je i dokončení revitalizace farního domu, a to výměnou nevyhovujícího, ba
přímo nebezpečného schodiště a dalšími úpravami vstupní haly. Přislíbená státní dotace na tuto úpravu
činí přibližně 50 tisíc korun. Pro snížení nákladů bude třeba podstatně přispět dobrovolnou prací, o což
farní rada žádá farníky (a samozřejmě přispěje i svými silami). Vzhledem k časovým možnostem
„řemeslníka přes schody“ bude hlavní objem prací realizován asi v září, ale některé přípravné práce
bude jistě možné provést už během letních prázdnin. Počítá se s vyhlašováním sobotních brigád.
Děkujeme velice předem za pomoc.
3. Farní rada rozhodla, že mše svatá s přímluvou ke svatému Floriánu v kapličce v Kozlanech bude v
sobotu 31. května v 18 h, mše svatá u kapličky v Manerově bude v sobotu 21. června v 16 h a v
Pavlovicích stejný den v 17:30 h, hodová mše svatá v Lysovicích bude v neděli 22. června v 10h,
hodová mše svatá v Kučerově bude v neděli 29. června v 10 h, hodová mše svatá v Bohdalicích bude
v neděli 17. srpna v 8 h, odpoledne pak v 14:30 slavné Te Deum na ukončení hodů.
4. Na seslání Ducha svatého v neděli 8. června v 8 h v Bohdalicích bude první svaté přijímání dětí.
5. Příští schůze farní rady bude stanovena v souvislosti s časovým plánem odborných řemeslnických
prací a jednání se SZIF ohledně schodů ve farním domě (pravděpodobně pak před letními prázdninami).

