ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V PÁTEK 6. ÚNORA 2015 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. NOVOTNÝ, F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, J. BŘOUŠEK, J. HREŽO, J. HANÁK
OMLUVENI: J. JAŠKOVÁ, P. MĚŘÍNSKÝ A VŠICHNI, KTERÉ ZDRŽELA SNĚHOVÁ KALAMITA :)
HOST: V. ZEMAN
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Vytvoření návrhu nového liturgického prostoru oltáře a ambonu kučerovského kostela se ujal
architekt a výtvarník Jiří Šťasta, autor dřívějšího návrhu mozaiky, a začal na tom pracovat.
2. V kučerovském kostele máme unikátní varhany, zachované bez nevhodných zásahů v podstatě od
svého postavení v polovině devatenáctého století až dodnes. Přesto, nebo možná i právě proto si
zasluhují něco jako generální údržbu. Farní rada se seznámila s nabídkou varhanáře a varhaníka Tomáše
Jeřábka, který kvalitní údržbu nabízí. Kromě zbavení nástroje parazitů a obnovy opotřebovaných
součástí jde rovněž o zbavení varhanní skříně nepůvodního bílého nátěru, obnovu fládrování a
zlacených prvků. Zároveň je třeba vyměnit starý kompresor, který je nejen hlučný, ale vibracemi škodí
varhanům i stabilitě kůru. Nabídka Tomáše Jeřábka je vyčíslena na 347.000 korun. Bylo by vhodné
hledat prostředky na tuto akci z veřejných zdrojů. Kompresor v ceně přibližně 40.000 korun by ovšem
bylo třeba vyměnit už teď, i z vlastních zdrojů. O akci rozhodne farní rada, až bude v kompletním
složení, míněno členy z kučerovské farnosti.
3. V rámci restituční části majetkového narovnání státu a církví byly vráceny dva hektary polí
kučerovské farnosti (přesně 20821m2), dosud v nájmu firmy Rostěnice a.s. Po ukončení dosavadního
nájmu na podzim tohoto roku budou polnosti pronajaty firmě Moravská krajina s.r.o. za 11.818 korun
ročně, což je i z hlediska ekonomického velmi výhodné. Bylo třeba rozhodnout hned, proto farář Jan
takto rozhodl i přes nekompletní účast farní rady, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
4. Farní rada projednala nápad o vytvoření modlitby živého růžence v našich farnostech. Iniciátorkou a
koordinátorkou je Věra Šoupalová. Aktivita bude vyhlášena v ohláškách.
5. Problémy s topením v bohdalském kostele byly prozatím vyřešeny. Po skončení topné sezóny se
přistoupí k řádnější údržbě (asi za 1.500 korun).
6. Příští setkání farní rady bude v pátek 13. března 2015 v 19:00 h ve farním domě.

