ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V SOBOTU 16. DUBNA 2016 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HANÁK, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J.
HREŽO, F. HLADKÝ
OMLUVENI: J. JAŠKOVÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: J. DUŠEK, D. CHLUDILOVÁ, J. BŘOUŠEK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Klub dětí a páteční mše. Modleme se za děti, inspirujme je, aby zůstávaly po výuce náboženství v
klubu dětí i na mši. Má někdo nápad, jak je nadchnout, přiblížit tu radost? Sem s ním. Je třeba i podpořit
Míšu Ševčíkovou, aby se nebála, že přijde míň dětí. Nikdy jich není málo.
2. Farní výlet se letos plánuje do Rakoveckého údolí (druhý pokus, když loni pršelo a šli jsme do
jeskyně), a to v neděli 22. května odpoledne. Sraz ve 13h u bohdalského kostela.
3. Dómská farnost na Petrově věnovala kučerovskému kostelu velký obraz Poslední večeře z konce
osmnáctého století, který bude výborně ladit s ostatním vybavením kostela ze stejné doby a je krokem,
jak do kostela vrátit chybějící barvu, a to v kvalitní podobě. Obraz bude přivezen a instalován v brzké
době. Děkujeme.
4. Z děkanství a potažmo z biskupství vyšel podnět na sloučení všech našich farností do jedné. Šlo by o
logický právní akt potvrzující současný stav, kdy stejně žijeme jako jedno společenství, jakkoliv máme
různě blíže ke svým obcím a kostelům. Nota bene jsme už nyní farnostmi s jednou farou. Po tomto
právním aktu by už do budoucna nikdy nemohlo dojít k tomu, že by například Kučerov byl odtržen od
Bohdalic a přičleněn kupříkladu k Milonicím, což se v minulosti dělo. Sloučení farností zároveň souvisí
s reformou církevní správy, k níž v rámci diecéze, potažmo celé země stejně musí dojít, vzhledem k
tomu, že i počty křesťanů jsou zcela jiné, než v polovině devatenáctého století, kdy vznikl například
rostěnický kostel. Bylo by lépe, kdybychom podobu této reformy v našem církevním společenství
ovlivňovali sami, neboť tady žijeme, což se tímto děje. Farní rada tuto reformu podporuje. Ale
samozřejmě je důležité, co si myslí všichni farníci – bavme se o tom. Zároveň jsme přemýšleli o názvu
nově vzniklé farnosti a navrhujeme název Římskokatolická farnost Bohdalice-Kučerov. Pomlčka sice
moc hezká není, ale nemáme lepší nápad. Má někdo jiný? Důvodem pomlčky je, že kostely v
Bohdalicích a Kučerově charakterizují nejvíce (i historicky) naše společenství. Bohdalická farnost byla
založena ve čtrnáctém století, ale později zde převážilo protestantské vyznání, farnost postupně zcela
zanikla a byla obnovena až koncem osmnáctého století. Ovšem dnes je centrem našeho společenství a v
obci je i fara. Kučerovská farnost byla založena ve třináctém století, nikdy nezanikla a kostel patří
založením k nejstarším na Moravě. Kučerovská farnost i kostel tvoří nepřerušenou kontinuitu církve v
našem kraji už osm staletí. Proto v názvu tyto dvě obce. Co je rovněž důležité, nejde o to, že by
Rostěnice, Kučerov a potažmo Lysovice byly přičlěneny „pod“ Bohdalice. Jde o rovnoprávné sloučení
dosavadních farností v jednu novou.
5. Duchovní obnova farností bude v sobotu 14. května na faře. Přednáší milonický farář Jan Krbec na
téma Svatební košile Karla Jaromíra Erbena.
6. Termíny hodů: Lysovice 5. června, Kučerov 26. června, Rostěnice 5. července, Bohdalice 14. srpna.
7. Už dříve jsme mluvili o tom, že by bylo dobře, aby zpovídání o více kněžích, které bývá břed svátky v
bohdalském kostele, bylo i někdy mezi Velikonocemi a Dušičkami, které dělí víc než půlrok. Letos bude
tedy tato možnost i v neděli 7. srpna.
8. Mše svaté v kapličkách neboli Farnosti na cestách: Kozlany (sv. Florián) pátek 13. května 18h,
Hlubočany (sv. Florián) pondělí 16. května 18h, Bohaté Málkovice (sv. Florián) pátek 27. května 18h,
Manerov (sv. Jan a Pavel) sobota 11. června 16h, Pavlovice (sv. Jan a Pavel) sobota 11. června 18h.
9. Mše svatá u lipky bude letos v pátek 1. července v 18h. Je třeba se postarat se o buřty, chleba, pivo
(mohl by dodat bečičku Jura Novotný?), limonády.. Lavičky zařídí Jan Hrežo.
10. Pouť na Hostýn bude letos v sobotu 24. září. Autobus zařídí Věra Šoupalová.
11. Celonárodní pouť do Krakova. Jan Hanák se zeptá děkana, jestli se neorganizuje nějaká cesta v rámci

děkanství. Ale spíš to nevypadá.
12. Je třeba podporovat mládežníky, aby jeli na Světový den mládeže s papežem Františkem do Krakova.
Farní rada rozhodla, že jim věnujeme jednu nedělní sbírku na přilepšenou, co nejdřív, pokud tedy někdo
pojede. Mládežníci, hlaste se.
13. Generální úklid kostela v Bohdalicích by bylo třeba dělat jednou ročně v červnu. Lidi, prosím,
přijďte, i mladší. Jan Hanák se zeptá v kostele, zda je lepší sobota či všední den odpoledne (aby mohli
přijít i ti, co jsou dopoledne v zaměstnání).
14. Vzhledem ke stavebním aktivitám se nutně zredukoval smrkový hájek vedle fary, který tak ztratil jak
krásu, tak funkčnost. Je umístěn na pásu obecního pozemku mezi farou a nově stavěnými domy. Smrky
budou tedy obcí pokáceny, a to na podzim. Ve spolupráci s farností se tam pak vysázejí nové ovocné
stromky. Skvělá příležitost pro brigádu:)
15. Letos o letniční neděli 15. května bude při mši svaté v Bohdalicích biřmován Marek Hladký. Ostatní
dva biřmovance to čeká pravděpodobně na podzim. V neděli 19. června pak bude první svaté přijímání
slavit Eliška Břoušková.
16. Nové řešení liturgického prostoru v Kučerově z dílny výtvarníka a architekta Jiřího Šťasty se
administrativně zadrhlo na biskupství, jehož patřičná komise musí dílo schválit. Bohužel jsme narazili
na mírně řečeno poněkud mlhavé negativní stanovisko jisté osoby, která sice, zdá se, postrádá jasné
kompetence, ovšem nikoliv vliv. S farářem, jakožto zástupcem investora, ovšem zatím nemluvil nikdo,
jakkoliv ten se již několikrát pokoušel nějaké jednání iniciovat. Jde prozatím o zákulisní informace a
celkově dosti nešťastnou situaci, která celému dílu škodí už proto, že podobné lenivé otálení může
realizaci odsunout zase o rok (vzhledem k obtížnosti zimních prací v prochladlém kostele). Schvalovací
proces sledujeme a dozajista nezůstaneme pouze v pasivní roli.
17. Obec Kozlany odsouhlasila obnovení Božích muk v obci. S nabídkou bude osloven výtvarník a
architekt Jiří Šťasta. Zprostředkuje František Hladký.
18. Spádování malé terasy před hlavním vchodem fary se ujme Tomáš Kindermann, respektive firma
Kindermann, v souvislosti se stavebními pracemi u Hladkých. Brigáda bude jen přípravná, protože
samotná práce vyžaduje poměrně vysokou odbornost.
19. Dosluhující nástěnka u kostela v Kučerově bude v blízké době nahrazena obecní nástěnkou od
obecního úřadu. Zařídí obec.
20. Je třeba dokončit děkovný nápis na kučerovském kostele. Původní tip na kameníka nevyšel, kameník
se dlouhodobě neozývá. Jan Hanák kontaktuje restaurátorku Michaelu Mrázovou.
21. Vzadu dole na kučerovském kostele kostele se „odlepuje“ fasáda. Vlastimil Bačovský v této věci
kontaktuje manažera stavebních investic děkanství Pavla Galatu.
22. Příští setkání farní rady bude v neděli 19. června 2016 v 18:00 h ve farním domě.

