ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 9. ZÁŘÍ 2015 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: P. MĚŘÍNSKÝ, F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, M. HLADKÝ, L. HLADKÁ, V. BAČOVSKÝ, J.
HANÁK, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ, J. JAŠKOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Je třeba dokončit opravu kučerovského kostela pořízením nápisu do omítky kučerovského kostela.
Není lehké najít v dnešní době řemeslníka, který by to uměl. Zařídí Jan Hanák.
2. Přičiněním Jiřího Novotného byly na vyškovském hřbitově nalezeny a exhumovány ostatky posledního
z bohdalických Mannerů Dr. Wolfganga Mannera, pravděpodobně zavražděného během poválečného
odsunu. Tento muž, který podle všeho pomohl řadě lidí v Bohdalicích během války, dodnes neměl řádný
pohřeb. Řádný pohřeb Wolfganga Mannera je plánován na neděli 24. ledna 2016 v odpoledních
hodinách, přesně v den sedmdesátého výročí jeho smrti, pak bude uložen do hrobky pod bohdalickým
kostelem. Pohřeb by měl být zároveň aktem odpuštění a smíření, jako duchovní dovršení tehdejších
děsivých válečných a těsně poválečných událostí.
3. Farní rada rozhodla, že brigáda na faře ohledně nového vyspádování terasy před hlavním vchodem
(aby do domu nezatékalo) bude v sobotu 10. října. Je třeba zkušenosti s betonováním, kango, majzle,
kladiva.. Bude ohlášeno a požádáno o pomoc v ohláškách.
4. Pavel Měřínský informoval farní radu, že bohdalské kostelní rýny a jiná místa jsou již zbaveny
nečistot a náletů, stejně jako je opraveno, co bylo tímto poškozeno. Rostěnický kostel totéž teprve čeká,
ale ukázalo se, že je třeba opravit i pár hřebenáčů na střeše, kudy zatéká. Bude koordinováno dále
Pavlem Měřínským.
5. V souvislosti s nutnou opravou stářím poškozeného krovu bohdalského kostela je třeba výhledově
domluvit brigádu na vyklizení půdy kostela, poklizení rozbitých křidlic apod. Je třeba domluvit
harmonogram prací s technikem děkanství Pavlem Galatou, v souvislosti s projektem, dotacemi a
realizací samotné opravy odbornou firmou. Oprava by měla proběhnout během příštího roku.
6. V Kučerově už déle dosluhuje nástěnka u kostela. Vlastimil Bačovský farní radě sdělil, že možná obec
přemístí nástěnky od obecního úřadu ke kostelu, neboť před úřadem plánuje větší. Není to ještě jisté,
později bude zpřesněno.
7. V Rostěnicích došlo k určitým zbytečným kontroverzím kvůli srpnovým poutníkům na Velehrad.
Někteří poutníci a rovněž nějaký blíže neurčený kněz vedli v Rostěnicích dosti hloupé řeči ohledně
toho, že každý rok přispívají ve sbírce a přitom se na kostele nic neopravuje, že bychom měli odstranit
pokladničku na opravy kostela, protože neříkáme pravdu apod. Asi to nemysleli ve zlém, ale
neuvědomili si, že tímto dosti zle přispěli k tématu velmi citlivému pro rostěnické farníky, což se
projevilo na následné farní mši svaté, kdy se farníci kvůli tomu značně rozhádali. Ani farář Jan nezůstal
chladný. Nesmírně si ceníme pomoci poutníků, kteří nechávají každý rok v Rostěnicích přibližně deset
tisíc korun ve sbírce, rádi je pohostíme, ale pokud mají pocit, že si tímto kupují právo mluvit do našich
záležitostí, nota bene přilévat olej do žhavého uhlí, pak jim vzkazujeme, ať toho nechají, nebo ať využijí
jiného pohostinství. Dar rádi přijmeme, ale o obchodování skutečně nemáme zájem. Čistě ekonomicky
deset tisíc korun za rok není rozhodujících, to mnohdy spolknou běžné opravy (čištění rýn, opravy
křidlic..). Na jaře jsme provedli důkladnou odbornou prohlídku kostela a ukázalo se, že trpí mnohem
většími neduhy, než jsme tušili – nejen fasáda, ale statika, hydroizolace, krovy.. – jen projekt oprav by
přišel na čtvrt milionu, celá oprava přibližně na šest milionů. Přičemž na běžnou mši svatou přijde
maximálně deset lidí. To je značný nepoměr. Takto malá komunita není schopna zajistit ani běžnou
údržbu kostela (když spadne křidlice, není to problém, ale pokud se to neřeší, tak i nově opravený kostel
bude za poměrně krátkou dobu potřebovat další velké investice na opravy). Opravu a údržbu kostela
tedy řešíme na obecní úrovni, zejména se starostou, jak to jen jde. Chystáme brigádu vedoucí k
optimalizaci odvodu vody, stejně jako hledáme možné dotační tituly na záchranu kostela, což ale není
vůbec jednoduché. Ovšem sama desetičlenná farnost není schopna se o tak velký kostel v tomto stavu
starat. Není možné veškeré své síly dávat jen na opravu staveb. Jsme především duchovním
společenstvím. Zní to možná tvrdě, ale je možná čas k tomu, abychom uvažovali (přinejmenším v
obecné rovině) o opuštění nadbytečných kostelů, pokud není jiná možnost. Má-li kdokoli dobrý nápad,
jak tuto zapeklitost vyřešit, sem s ním.
8. Příští setkání farní rady bude v neděli 8. listopadu 2015 v 16:00 h ve farním domě.

