ZÁPIS ZE SCHŮZE FARNÍ RADY FARNOSTÍ BOHDALICE, KUČEROV, ROSTĚNICE
Datum:
Místo:

17. 10. 2010
fara v Bohdalicích

Předsedající: Jan Hanák
Zapisovatel: Jana Břoušková
Přítomní: J. Hanák, L. Šoupal, J. Hrežo, C. Zeman, P. Měřínský, F. Hladký, J. Novotný, O. Fiala, A.
Dušková, D. Chludilová, M. Ouředníková, M. Hladká, B. Hrstková, H. Formánková, J. Břoušková, J.
Plhalová, V. Doleželová, L. Vokurková, M. Hladký, V. Bačovský ml., V. Bačovský st.
1. Přivítání
2. Volba místopředsedy a sekretáře farní rady
- místopředsedou byl zvolen František Hladký
- sekretářkou byla zvolena Jana Břoušková
3. Schválení konstituce farní rady
- proběhlo hlasování o schválení konstituce farní rady
- výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdrželo se 0
4. Sloučení farnosti Rostěnice s farností Kučerov
- seznámení členů farní rady se situací v Rostěnicích a Lysovicích (počet farníků, stav kostela, život ve
farnosti apod.)
- diskuze přítomných členů farní rady z Rostěnic, Lysovic a Kučerova o případném sloučení farních
společenství
- návrhy zajištění nedělní liturgie pro tyto farníky – společný odvoz auty do Kučerova, nebo objednání
autobusu pro tyto farníky
5. Diskuse o farních kronikářích
- na příští farní radě proběhne volba farního kronikáře pro farnosti Bohdalice, Kučerov, Rostěnice
(návrhy: Bohdalice – p. Martínková, Kučerov – p. Plhalová a p. Hladká)
6. Svátost Pomazání nemocných „o Dušičkách“
- společné udílení svátosti pomazání nemocných proběhne při nedělní mši sv. 7. 11. 2010 v Bohdalicích a
Kučerově
7. Svátost Eucharistie nemocným
- byl vznesen návrh na pravidelné podávání eucharistie starým a nemocným lidem laiky – určené osoby
nebo někdo z rodiny, podoba udílení této svátosti – společná modlitba, rozhovor
- na příští farní radě bude upřesněno nebo rozhodnuto
8. Památka zesnulých – Dušičky
- pobožnost na hřbitově, kropení hrobů proběhne:
31. 10. 2010 Rostěnice – po nedělní mši sv.
1. 11. 2010
Bohdalice – v 18 hod. mše sv., poté kropení hřbitova
2. 11. 2010
Lysovice – 16 hod. pobožnost na hřbitově
2. 11. 2010
Kučerov – 17 hod. mše sv., poté kropení hřbitova
9. Svátost smíření u nemocných
- o. Jan Hanák bude udílet svátost smíření starým a nemocným lidem při návštěvách ve dnech
2. 11. 2010 farnost Rostěnice (Rostěnice, Lysovice) a Kučerov (Kučerov, Hlubočany, Terešov)
5. 11. 2010 farnost Bohdalice (Bohdalice, Pavlovice, Manerov, Kozlany, Bohaté Málkovice)

10. Oprava a instalace poškozené báně a kříže na kostele v Bohdalicích
Je třeba klempíře, dál někoho, kdo báň s křížem „pozlatí“ a dál horolezce, kteří báň s křížem vyzdvihnou
na střechu věže (lešení je nesmysl). S tím souvisí také otázka, co a jakým způsobem do opravené báně
vložit („zprávu budoucím generacím“). Zařizuje Jan Hrežo, František Hladký a...
11. Opravy kostela v Kučerově
Farní rada prodebatovala téma oprav kostela – co je a co nás ještě čeká. Byla dokončena oprava věže.
Čeká nás (snad ještě letos) vymalování zbylých prostor v interiéru (vchod, boční kaple). Letošní investice
dosahují výše zhruba dvou milionů korun (bude dopracováno přesné vyúčtování), s tím, že větší část
těchto prostředků by se měla vrátit z přislíbené „evropské“ dotace. Je potřeba vytvořit projekt na opravu
fasády kostela a s ním žádat o další dotace na příští rok (p. Lokajová, technická administrátorka
děkanství). Podle případné dotace je třeba se zařídit dál, s vědomím, že vlastní finanční prostředky
farnosti jsou sice poměrně vysoké, ale konečné. Je potřeba dál žádat obce o podporu, stejně jako občany
(veřejná sbírka na opravu kostela proběhne letos v půli listopadu).
12. Prapodivné jednání firmy SKS s.r.o. Blansko ohledně revize zapezpečení na kostele v Kučerově
Farní rada byla seznámena s tím, že zmíněná firma vykonala revizi s tvrzením, že to „má domluveno s
farářem“, aniž by to byla pravda, protože jednání teprve probíhalo (formou mailové komunikace) a
souhlas rozhodně dán nebyl. Farní rada rozhodla, že revize (spolu s opravou) se dokončí, ale dá se firmě
důrazně najevo, že takto se standardně nejedná, a při případných dalších potížích s nimi ukončíme
spolupráci – vyřídí Jan Hanák.
13. Příští schůze farní rady proběhne 14. 11. 2010 v 18h na faře v Bohdalicích

