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

14. 11. 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, D.
Chludilová, M. Ouředníková, B. Hrstková, H. Formánková, J. Břoušková, V. Doleželová, L. Vokurková,
M. Slavíková, M. Hladký, V. Bačovský ml., V. Bačovský st., J. Formánek
Omluvení: M. Hladká, J. Plhalová, A. Dušková
Přizvaní: J. Vala
1. Přivítání
2. Jednání firmy SKS s.r.o. Blansko
- otec Jan Hanák komunikoval s firmou SKS s.r.o. Blansko ohledně nestandardního jednání při revizi
zabezpečení kučerovského kostela. Firma se omluvila, vyjádřila politování nad nedorozuměním při
komunikaci. Revize byla dokončena.
3. Opravy kostela v Kučerově
- farní rada prodebatovala téma oprav kostela a jejich zafinancování
- o. Jan Hanák tlumočil návrh děkana – investovat „volné“ finanční prostředky, výnos z investic využít na
provoz farnosti
- v souvislosti s tématem oprav navrhuje O. Fiala, že by bylo dobré seznámit farní radu se stavem financí
a zjistit, jaké jsou příjmy a výdaje farností – zařizuje H. Formánková, která nás s finanční situací
obeznámí během schůze farní rady v lednu 2011
4. Oprava a instalace nové báně a kříže v Bohdalicích
- zařizují F. Hladký a P. Měřínský
- na jaře roku 2011 by měla proběhnout instalace nové báně na věž bohdalického kostela, finanční
náklady činí předběžně 80 tis., bylo by vhodné zapojit okolní obce bohdalické farnosti do zafinancování
výroby a vyzdvižení nové báně
- ve spadené báni byla nalezena poškozená a zrezivělá krabička s nečitelným textem uvnitř
- co vložit do báně příštím generacím zařizuje J. Hrežo
5. Svátost Eucharistie nemocným
- zjistit zájem u starých a nemocných lidí, kteří se nemohou účastnit nedělních bohoslužeb, o podávání
eucharistie, četbu písma, společnou modlitbu apod. Tito lidé by měli mít účast na životě farnosti, měli by
mít pocit sounáležitosti s farním společenstvím. Službu podávání eucharistie by jim měli poskytnout
rodinní příslušníci či přátelé – při zájmu kontaktovat otce Jana Hanáka
6. Farní kronikáři
- v Kučerově přijaly službu farních kronikářek paní J. Plhalová a L. Hladká, v Bohdalicích osloví otec
Jan Hanák paní Martínkovou
7. Pořad bohoslužeb o Vánocích
- byl odsouhlasen návrh uspořádat mši svatou v odpoledních hodinách 24.12. zvláště pro rodiny s dětmi
- Pořad bohoslužeb o Vánocích :
24.12.2010 v 16 hod. v Kučerově (je možné, že čas bude ještě pozměněn)
24.12.2010 ve 23 hod. v Bohdalicích
25.12.2010 nedělní pořad bohoslužeb

8. Mikulášská nadílka
- Mikulášská nadílka proběhne v neděli 5.12.2010 v Bohdalicích a Kučerově vždy po mši svaté
- v Bohdalicích zařizuje H. Formánková, M. Hladká
9. Příprava na biřmování
- byl vznesen dotaz, zda bude organizována příprava na biřmování
- je potřeba zjistit zájem u mladých a dospělých – otec Jan Hanák vyhlásí při ohláškách a sdělí bližší
informace
10. Sbírka na topení
- vyhlásit v bohdalickém kostele během zimních měsíců sbírky na topení 1x za měsíc
11. Vánoční koncert v Bohdalicích
- 12.12.2010 v 17 hod. proběhne v kostele v Bohdalicích Vánoční koncert – sbor p. Kudely z Kyjova
12. Sloučení společenství v Rostěnicích a Lysovicích se společenstvím v Kučerově
- otec Jan Hanák promluvil o výhodách sloučení farních společenství Rostěnice, Lysovice a Kučerova
(větší komunita farníků, živé společenství, účast na životě farnosti, větší možnost zapojení…), zároveň
zdůraznil, že nejde o uzavření kostelů v Rostěnicích a Lysovicích – umožnit větší využití těchto kostelů,
jak pro farníky, tak pro veřejnost (modlitba růžence, adorace, koncerty, vánoční besídky…)
- k věci se vyjádřila p. Chludilová za lysovické farníky, kteří sloučení farností moc nechtějí a p. Slavíková
za Rostěnice, poté proběhla společná diskuze
- dále se diskutovalo o možnostech dojíždění rostěnických a lysovických farníků do Kučerova, J. Hrežo
zjistí podmínky a cenu pravidelné autobusové linky Lysovice, Zvonovice, Rostěnice, Kučerov a zpět
13. Návrh na posun času nedělních bohoslužeb
- v souvislosti se sloučením Rostěnic, Lysovic a Kučerova farní rada navrhuje posun času nedělních
bohoslužeb a to: v 8 hod. v Bohdalicích, v 10 hod. v Kučerově
14. Farní klub
- diskutovalo se o zřízení farního klubu, neboli kavárny, při které by byla větší možnost společného
rozhovoru a setkání s farářem a farníky. Farní kavárna by probíhala v Bohdalicích po nedělní mši na faře,
v Kučerově po nedělní mši na obecním úřadě (čas farního klubu v Kučerově závisí na času bohoslužby)
- je potřeba zajistit službu, popř. více služeb, která by se ujala přípravy na farní kavárnu (vaření kávy,
čaje, chystání občerstvení) a úklidu po farní kavárně – o. Jan Hanák vyhlásí při nedělních ohláškách
15. Příští schůze farní rady proběhne 18.12.2010 v 18 hod na faře v Bohdalicích

