ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V SOBOTU 13. ÚNORA 2016 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. DUŠEK, L. HLADKÁ, J. HANÁK, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ
OMLUVENI: F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, M. HLADKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: J. JAŠKOVÁ, J. HREŽO, D. CHLUDILOVÁ, V. BAČOVSKÝ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Možnost slavení svátosti smíření o více kněžích před Velikonocemi bude tradičně na Květnou neděli
20. března. Obdobná další možnost pak bude v první polovině srpna. Svátost nemocných pro zájemce
budeme slavit při obou bohoslužbách v neděli 13. března.
2. První svaté přijímání dětí bude letos při mši svaté v neděli 19. června v Bohdalicích.
3. Na návrh Pavla Měřínského budou pro bohdalský kostel zhotoveny zalaminované cedulky s rozpisy
odpovědí nedělních žalmů po několika kusech do každé lavice. Členění podle liturgických dob ve
tříletém nedělním cyklu umožní opakované použití. To abychom dobře rozuměli a mohli se zpěvem do
modlitby žalmů i zapojit:)
4. Lída Hladká upozornila a farní rada s tím souhlasí, že je třeba pamatovat na zpívání dětí při pátečních
bohoslužbách, a to bez ohledu na počet dětí – když tak jim my dospělejší rádi pomůžeme.
Povzbuzujeme v tom zejména Míšu Ševčíkovou, která vede klub dětí, a to dobře, za což jí děkujeme:)
Zpívání je dobrá věc a děti baví, přičemž děti jsou naše budoucnost.
5. Jarek Novotný vyzývá všechny farníky: Lidé, foťte! Máte dobré fotoaparáty v telefonech a přístup k
internetu. Sbírejte tedy momentky a pošlete je mailem Jarkovi či správci webu Luďkovi, aby mohly být
sdíleny na našich webových stránkách.
6. Vešly v platnost zákonné postihy majitelů orné půdy, pokud ti nečiní opatření proti erozi půdy a
pokud k ní dojde, vyjma živelných pohrom. Což je jen další argument pro naše již delší úsilí obnovovat
meze a porosty na našich polnostech. Na polích pronajatých Janu Hlobilovi se tato opatření chystají, na
pozemku pronajatém Jiřímu Novotnému se tak již děje. Pokud jde o polnosti pronajaté firmě Rostěnice
a.s., této od loňska běží pětiletá výpovědní lhůta, přičemž vhodná opatření můžeme, zdá se, činit až pak.
7. Na druhou polovinu července se chystá Světové setkání mládeže s papežem Františkem. Je to skvělá
příležitost pro sdílení víry s mládežníky všemožných národů, otevírá oči, dokáže oživit a prohloubit
víru. Kromě toho se tato akce letos koná doslova za rohem, v Krakově. Nejen děti, ale i mládež je naší
budoucností. Proto vyzýváme mládežníky, aby jeli, vyzýváme starší, aby mladé k tomu povzbudili a
pomohli jim, třeba i finančně. Peníze rozhodně nemohou být překážkou. Pokud bude mládežnický
zájem a potřeba financí, vyhlásíme mimořádnou sbírku na tento účel, pomůžeme jim. Bližší informace u
faráře Jana --- worldyouthday.com
8. Jarmila Jašková minule přednesla informaci o možných dotacích na církevní stavby (IROP). Jde o
dotace určené pouze pro národní kulturní památky, respektive památky na seznamu „čekatelů“, což se
týká jen výjimečných staveb, což není ani jedna z těch našich. Vedle toho Nadace Via vyhlásila grant na
obnovu drobných sakrálních staveb (čímž se nemyslí jen oprava, ale i nová stavba na původním místě),
což se opět netýká našich farností, neboť žádnou takovou nevlastníme, ale jde o tip pro obce či
soukromé majitele.
9. Letos zahajujeme generální opravu bohdalského kostela. Jakkoliv se může zdát, že bohdalský kostel
je v relativním pořádku a lysovický s rostěnickým to potřebují víc, je několik důvodů, proč se primárně
zaměřit na ten bohdalský. Důkladnější rozbor stavu kostela ukazuje, že skrytých problémů je víc, než je
vidět na první pohled a současná oprava nám ušetří spoustu nákladů, pokud bychom čekali déle.
Zároveň jde o kostel zdaleka nejvyužívanější a nejpotřebnější. V první etapě bude třeba opravit krov a
krytinu kostela, což bude stát odhadem přes jeden milion korun. Jde o opravu, nikoliv výměnu, což je
ekonomicky i památkářsky příznivější. Po opravě ovšem bude střecha opět zcela v pořádku doufejme
alespoň na několik desetiletí. V druhé etapě bude třeba důkladně opravit fasádu a v třetí etapě interiér
kostela. Jde o akci na léta, neboť si nemůžeme z finančních důvodů dovolit to udělat rychle, zároveň
dotační tituly už zdaleka nejsou tak štědré jako dřív. První etapa opravy střechy bude tedy mít několik
fází v po sobě následujících letech. V první fázi letos plánujeme investovat přibližně 488 tisíc korun.

Podali jsme žádost o dotaci na Havarijní program (podává se na NPÚ), dále žádáme o dotaci
ministerstvo prostřednictvím obce s rozšířenou působností a dále žádáme Jihomoravský kraj. Když
dobře, mohli bychom takto získat 200-300 tisíc korun. Dále je třeba oslovit obecní zastupitelstva tří
samostatných obcí farnosti (Bohdalice, Kozlany, Bohaté Málkovice) s žádostí o příspěvek a rovněž
soukromé sponzory. Bylo by skvělé, pokud by se podařilo získat je pro podporu i v následujících letech.
Nemusí jít o mnoho. Stačí několik desítek tisíc od každého subjektu ročně a budeme moci opravy
postupně realizovat. V současné době máme pro střechu již všechna odborná vyjádření, povolení,
samozřejmě projekt a probíhá výběrové řízení na dodavatele. Projektovaná částka pro opravu krovu
kostela, včetně nových hřebenáčů a přibližně 120 m2 nových tašek s novým laťováním činí 938.952
koruny. Projektovaná částka pro opravu krovu sakristie a opravu stropu nad sakristií činí 134.670 korun.
10. Příští setkání farní rady bude v sobotu 16. dubna 2016 v 18:00 h ve farním domě.

