ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 5. ŘÍJNA 2014 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, P. MĚŘÍNSKÝ, J. NOVOTNÝ, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, J. HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada po předchozí konzultaci s Janem Formánkem rozhodla o vzniku pravidelných
ministrantských klubů pod vedením Jana Formánka a Marka Hladkého. Kluci, děkujeme.
2. Probíhá závěrečná fáze revitalizace farního domu, výměna vstupního schodiště a dokončení vstupní
haly. Další brigáda v přímé návaznosti na instalaci nového schodiště bude v sobotu 18. října od 8.
hodiny ranní. Vše bude koordinovat Miroslav Smejkal. Velká úklidová brigáda bude vyhlášena po
skončení stavebních prací. Ukázalo se, že u hlavního vchodu je špatně spádovaná venkovní terasa, čímž
dochází k vlhnutí zdiva a je třeba učinit nápravu – vybourat stávající dlažbu a nahradit ji novou v
adekvátním sklonu. Bude doptána architektka Edita Vlčková k návrhu řešení.
3. Dokončení oprav kučerovského kostela. Po předchozí domluvě s kučerovskými členy farní rady byla
výroba a montáž oplechování vstupních dveří na věž zadána uměleckému kováři a restaurátorovi
Oldřichu Bartoškovi za cenu 21.659,- korun. Podobně vytvoření děkovného nápisu v omítce na vnější
fasádě kostela ve znění OPRAVENO PO SEDMI LETECH V ROCE 2013 DÍKY VŠEM
OBYVATELŮM FARNOSTI bylo zadáno akademickému sochaři Vlastovi Doušovi. Šlo o jedinou
nabídku, neboť se zjevně tomuto řemeslu už moc lidí nevěnuje, ostatní nabídky se týkaly umístění
kamenné desky s nápisem, což je pro nás ovšem nepřijatelné. Schod pod oltářem a nové koberce pořeší
Jan Hanák s Vlastimilem Bačovským. Síť na mříž ve vnitřním vchodu budeme řešit na jaře příštího
roku. Půdovky na půdě a zadeklování půdy zajistí Martin Hladký.
4. Nastal čas rozhodnout návrh opětovného využití torza staré kučerovské gotické křtitelnice.
Domluva se všemi farníky proběhne v Kučerově v neděli 19. října po mši svaté. Rozhodovat se bude
zejména míra práce (viz návrhy na nástěnce pod kůrem kučerovského kostela) a financování. Autoru k
dopracování by pak byl zadán motiv případné mozaiky (uvažuje se motiv vody v souvislosti s
patrociniem kostela – např. „zázračný rybolov“).
5. Bylo by třeba vyměnit ventilátor k varhanům v Kučerově za tišší. Poptá se František Hladký.
6. Dušičkové pobožnosti budou v Lysovicích 1. listopadu v 17h, v Rostěnicích tentýž den po mši svaté v
18h, v Bohdalicích a Kučerově v neděli 2. listopadu po bohoslužbách.
7. Letos na podzim končí volební období současné Farní rady. Volby do nové Farní rady proběhnou v
listopadu a prosinci. První kolo voleb bude v neděli 23. listopadu po bohoslužbách a druhé kolo voleb v
neděli 7. prosince po bohoslužbách. Nová farní rada pak bude slavnostně jmenována v neděli 14.
prosince při bohoslužbách. Bohdalická farnost bude mít 6 členů farní rady, kučerovská farnost 3 členy,
rostěnická farnost 1 člena a lysovické společenství 1 člena. Právo volit mají všichni farníci od šestnácti
let věku, právo být zvolen/a mají všichni farníci od osmnácti let věku.
8. Příští schůze farní rady (poslední v tomto složení) bude v neděli 16. listopadu v 18 h ve farním domě.

