ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 8. LISTOPADU 2015 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, M. HLADKÝ, L. HLADKÁ, J. HANÁK, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ,
D. CHLUDILOVÁ, J. HREŽO
OMLUVENI: P. MĚŘÍNSKÝ, J. JAŠKOVÁ, V. BAČOVSKÝ
HOSTÉ: V. ZEMAN
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Návrh nového liturgického prostoru kučerovského kostela se opět o kus posunul. Autor Jiří Šťasta již
pracuje na návrzích mozaik oltáře v měřítku jedna ku jedné. Takto své nápady popsal ve včerejším
mailu: Zaujal mne návrh na ikonografii apoštolů se vzkříšeným Pánem u ohně, pozvání k snídani. Oltář
jsem následně ikonograficky rozvinul do dalších témat s ohněm. Tuším, že v syrské liturgii se o
Eucharistii hovoří jako o řeřavém uhlí. Oltář jako žhnoucí plamen. Eucharistie jako žhnoucí uhlí.
Tématiku plamene bych chtěl rozvinut po čtyřech stěnách oltáře v následujících obrazech. Na jedné
straně by byl obraz Panny Marie jako keře neuhasitelného (odkaz na tajemství života Panny Marie,
Matky Církve, a její neporušené panenství). Na další straně seslání Ducha svatého s plameny nad
učedníky a na třetí straně tři mladíci v peci (obraz užívaný prvotními křesťany v katakombách, kterým si
připomínali moc Pána, který překonal smrt a třetího dne byl vzkříšen). Čtvrtá by byla věnovaná pozvání
ke snídani - chléb, ryba, oheň. Celý oltář bude proveden v mozaice a i přesto, že výjevy jsou poměrně
složité na tak malou plochu, chtěl bych je provést jemnou výtvarnou zkratkou. Všechny obrazy by byly
umístěny na kamenném mozaikovém pozadí s kombinací zlatých skel. Oltář by byl věnován ohni,
řeřavému uhlí, vstup do kostela by byl věnován vodě a obrazu Křtu Páně. Tak by se spojily v jednom
místě dva zdánlivé protiklady. Více na našem webu spolem.cz
2. Objevily se jisté kontroverze ohledně takzvaného Klubu Dobré Zprávy, který se objevil na bohdalské
škole a vypadal jako alternativní výuka náboženství, o níž ovšem farní společenství nemělo nejmenší
tušení. Jan Hanák vešel do komunikace s vyučující Libuší Jarošovou, jáhenkou Církve československé
husitské a podle očekávání byly vyjasněny šumy a došlo k domluvě. Nejde o výuku náboženství, nýbrž
o biblický kroužek, významně otevřený „nekostelovým“ dětem a jimi rovněž podle všeho dosti
navštěvovaný. Následující středu se na faře Libuše a Jan potkají, aby projednali možnosti případné
spolupráce. Každopádně je třeba těmto nejasnostem příště předcházet a jednat koordinovaně, což se
týká i vedení školy. Bylo by vhodné, aby na škole i v kostele/faře bylo řečeno, případně i vyvěšeno
formou například plakátu, že ve středu ve škole probíhá biblický kroužek, v pátek na faře výuka
náboženství a klub dětí, případně pak v kostele mše svatá s větším zapojením dětí – vše je otevřeno
všem dětem, které budou chtít a jejichž rodiče s tím budou souhlasit. V návaznosti na jednání Jana
Hanáka a Libuše Jarošové pak jednání s paní ředitelkou školy zprostředkuje Jan Hrežo.
3. Jak je již známo, říjnová brigáda ohledně nového vyspádování terasy před hlavním vchodem farního
domu se nekonalo zejména kvůli nepřízni počasí a odkládá se až na pokročilé jaro, kdy se dají očekávat
stabilnější teploty.
4. Z letos plánovaných prací na postupných opravách bohdalského kostela bylo realizováno čištění rýn a
dalších míst od listí/jehličí a náletů s pomocí horolezců, a to za 7 tisíc korun. Zároveň bylo opraveno
završení náhrobku rodu Mannerů, kudy zatékalo a kde rostly nálety, a to speciálním odolným
cementem. Sítě do věžních oken proti ptákům prozatím realizovány nebyly, ale stará se o to František
Hladký. Na rostěnickém kostele bude čištění rýn a dalších míst od listí/jehličí a náletů a oprava
hřebenáčů s pomocí horolezců realizována v nejbližší době.
5. Ve věci nutné opravy věkem poškozeného krovu bohdalského kostela se dospělo do fáze vypracování
projektu, který byl zadán firmě Versatil za navržených 26 tisíc korun. Projekt je třeba jak k získání
stavebního povolení, tak k následné soutěži, přičemž díky ní se cena projektu patrně nepřímo zaplatí.
Celková cena opravy se odhaduje na 200 tisíc korun. Po dokončení projektu bude manažer stavebních
investic Pavel Galata usilovat o získání dotací z Jihomoravského kraje (cca 100 tisíc korun) a z
Ministerstva kultury přes obce s rozšířenou působností (cca 50 tisíc korun). Zbývajících
předpokládaných 50 tisíc korun zaplatí farnost, s případným příspěvkem obce Bohdalice, což
zprostředkuje Jan Hrežo. Je možné rovněž uvažovat o oslovení obcí Kozlany a Bohaté Málkovice, nebo
je později oslovit s žádostí o příspěvky na opravu fasády, na níž musíme začít pracovat hned vzápětí.

6. Z biskupství jsme byli vyzváni, abychom se vyjádřili k následujícímu, viz mail: Vážený pane faráři, dle
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi máme možnost podat žalobu
na pozemky, které byly v průběhu let 1992–2015 převedeny z vlastnictví státu do vlastnictví třetích osob,
tj. obcí, krajů, právnických a fyzických osob. Jedná se o tzv. „porušení blokačního paragrafu“, který
měl původně zaručovat, že majetek církví zůstane v rukou státu, aby bylo možné jej vydat podle
restitučního zákona. Tyto pozemky však v průběhu let převedeny byly, proto nebylo možné je v roce 2013
žádat klasickými výzvami k vydání majetku. Nyní mají církevní právnické osoby možnost podat žalobu,
kterou se tyto převody „zneplatní“, pozemky se opět vrátí do vlastnictví státu, a bude tedy možné ještě
podat výzvy k vydání majetku. V našem případě se to týká pouze rostěnické farnosti. Jde o pozemky v
nynějším vlastnictví obce Rostěnice (dva pozemky – cesta za hřbitovem a sousedící pozemek před
rodinnými domy a u školy) a firmy Rostěnice a.s. (pět pozemků v těsné blízkosti takzvané masny firmy
Rostěnice a.s. naproti kostela). Farní rada rozhodla, že doporučíme biskupství žaloby nepodávat, neboť
jde o marginální a celkem nevyužitelné pozemky, navíc v případě těch obecních slouží veřejnému
prospěchu a máme dobré vztahy s obcí. Pokud jde o pozemky v nynějším vlastnictví firmy Rostěnice
a.s., věříme, že náš vstřícný postoj vyvolá podobně vstřícný postoj firmy Rostěnice a.s. ve věci, o níž je
řeč v následujícím bodě tohoto zápisu.
7. Navrácení dvouhektarového pole farnosti Kučerov v rámci restituční části majetkového narovnání církví
a státu, na němž nyní vzniká pastvina ohraničená stromy a keři, dalo vzniknout nápadu obnovit polní
cestu mezi Kučerovem a Bohdalicemi, ne nepodobnou již existující cestě spojující Bohdalice a Manerov
a umožňující pohodlné a příjemné pěší cesty mezi těmito obcemi. Farní rada projekt podporuje. Projekt
obnovy polní cesty mezi Kučerovem a Bohdalicemi (za současných podmínek pravděpodobně
nejkratší možné, od kučerovského Zákostelského hájku, dále kolem bývalého pískového lomu až do
Bohdalic) by mohl nikoliv nevýznamně přispět ke zkvalitnění prostředí, v němž žijeme, k lepší
funkčnosti a kráse krajiny a rovněž ke konkrétním vzájemným vztahům mezi obcemi. A to všechno
navíc celkem snadno a s velmi malou ekonomickou zátěží. Z jihu sousedí farní pozemek (p.č. 4794) s
kučerovskou obecní polní cestou (p.č. 4793) o šířce 4 m (dosud rozoranou v rámci velkopolí v nájmu
firmy Rostěnice a.s.), která vede od existující polní cesty u Zákostelského hájku směrem k bývalému
pískovému lomu, kde na ni již v bohdalickém katastru navazuje bohdalická obecní polní cesta (p.č.
2548) vedoucí dále ze severovýchodní strany kolem pískového lomu až k „záhumenné asfaltce“ do
Bohdalic. Polní cesta v bohdalickém katastru je rovněž rozoraná, ovšem firma Rostěnice a.s. k tomu
žádnou nájemní smlouvu a tedy ani oprávnění nemá. Oslovili jsme tedy obce Kučerov a Bohdalice s
nápadem tuto polní cestu obnovit. Mohli bychom umožnit obnovu krásného kousku krajiny, cesty kolem
lesíku, kolem zatravněné a okeřené pastviny, lemované stromy, s krásnými výhledy. Mohli bychom
rovněž naučit lidi po této cestě chodit. Třeba by tam časem mohlo vzniknout i nějaké duchovní
zastavení (faráře Jana s nápadem neotřelé křížové cesty oslovil kamarád a stále světo-známější fotograf
Roman Franc), nebo třeba něco rozverného. Možností je spousta. Koneckonců jít na zábavu do sousední
obce po dlouhé silnici s auty, nebo po kratší klidné polní cestě je rozhodně rozdíl. Z čehož vyplývá, že
jde rovněž o sociální téma. Vedle zajímavých pozitivních reakcí na mediální rozhovory, kde o tomto
nápadu Jan hovořil, projekt nadšeně podporuje například doktorka Yvonna Gaillyová, ředitelka
Ekologického institutu Veronica, nebo docent Jakub Hruška, vědecký pracovník České geologické
služby, učitel Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, člen rady KRNAP a předseda takzvané
Stínové vědecké rady NP Šumava. Což se neuvádí pro oslnění, nýbrž proto, že nápad oslovuje skutečně
za hranice našeho kraje. Zastupitelstvo obce Bohdalice se k nápadu staví pozitivně, bohužel ne tak
zastupitelstvo obce Kučerov, bez jehož součinnosti ovšem projekt nelze realizovat, pokud by se tedy
pěší poutníci nenaučili létat a nepřekonali tak přibližně padesát metrů oraniska mezi koncem bohdalské
části cesty a začátkem farní pastviny. Vzhledem k tomu, že důvody skepse kučerovského zastupitelstva
se patrně netýkají projektu samého, ale konkrétní osobní animozity, což je dozajista řešitelné, budou
obnovena jednání s obcí Kučerov ze strany obce Bohdalice, což ze strany farní rady zprostředkuje Jan
Hrežo.
8. Na dotaz od paní Krajtlové farní rada rozhodla, že palmy zůstanou v bohdalském kostele i přes zimu,
stejně jako loni. Teplota v kostele díky topení neklesne pod pět stupňů a navíc je to pěkná dekorace k
betlému.
9. Václav Zeman přišel s nabídkou adventního koncertu v podání Husákova multižánrového smyčcového
kvarteta. Celkový honorář by byl 7 tisíc korun. Farní rada rozhodla, že se koncert uskuteční, a to v

neděli 6. prosince v 17 hodin v bohdalském kostele. Povede se jednání s obcí Bohdalice (v osobě Jana
Hreža) ve věci spolupořadatelství a spolufinancování koncertu jako společné obecní akce. Václav
Zeman zprostředkuje zaslání programu koncertu ve věci získání povolení od biskupství.
10. Farní rada předpokládá, že vánoční stromky pro kučerovský i bohdalský kostel zařídí Vlastimil
Bačovský, za obvyklých podmínek, stejně jako loni. Martin a Lída Hladcí a Jan Hanák se s ním o tom
pobaví.
11. Farní rada rozhodla, že letošní ranní rorátní mše bude v sobotu 19. prosince v 7 hodin ráno.
12. Možnost svátosti smíření o více zpovědnících před Vánocemi bude v neděli 20. prosince od 16 hodin v
bohdalském kostele.
13. Ples děkanství bude v sobotu 16. ledna 2016 od 19:00 do 2:00 hodin v sálu Bonaparte na náměstí ve
Slavkově. Je třeba objednat vstupenky, tedy zjistit zájem o ples. Bude tak učiněno v ohláškách. Zároveň
Jan Hanák objedná předem 30 vstupenek.
14. Příští setkání farní rady bude v sobotu 19. prosince 2015 v 18:00 h ve farním domě.

