ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 19. ČERVNA 2016 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HANÁK, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, F.
HLADKÝ, J. BŘOUŠEK, J. JAŠKOVÁ
OMLUVENI: J. DUŠEK
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: J. HREŽO, D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. V oknech věže bohdalského kostela přebývají poštolky a holubi, nic si nedělají z instalovaných trnů,
přičemž jejich trus ve velkém množství znečišťuje schody těsně před vchodem do kostela, což je celkem
nebezpečné i vzhledem k příchozím, jejich oděvům, nemluvě o svatbách a tak:) Je třeba do oken pořídit
a instalovat pletivo, zařídí František Hladký.
2. Jakým způsobem zvrátit trend vyprazdňování bohdalského kostela? Může za to pohodlnost, nebo
snižující se identifikace jednotlivých farníků a rodin s farním společenstvím, nebo prostě jen chápání
kostela jako servisu, kam se dá zajít, když něco potřebuji, a ne místa, kde bych měl nejen brát, ale
zejména ho tvořit, něco, nebo lépe sebe do onoho společenství vnášet? Jsme malé společenství a každý
chybějící či naopak nově příchozí je znát. Ovšem jen si stěžovat nemá smysl. Je třeba hrát s kartami,
které máme, nikoliv s těmi, které nemáme. Tak co? Uspořádáme.. přičemž množné číslo zde není jen
řečnické, nejde jen o faráře či farní radu, ale skutečně o všechny, každý je schopen, jen ne každý
ochoten.. tedy uspořádáme misie či delší duchovní obnovu farnosti, respektive obcí, za pomoci zvenčí,
například řeholníků redemptoristů, kteří se tímto tradičně zabývají? Či budeme roznášet pozvánky do
náboženství a na nejrůznější naše akce do schránek? Či budeme různé naše akce pořádat i v jiných
prostorách, než je farní dům, protože dost lidí na faru nepřijde, protože mají pocit, že tam nepatří, když
nechodí do kostela, jakkoliv tisíckrát můžeme tvrdit, že tomu tak není? Budeme pořádat více akcí
společenských a společensky-duchovních, široce otevřených, a to pravidelně, budeme na ně zvát
pozvánkami do schránek a oslovováním svých sousedů? Kdyby každý farník pozval dva-tři-pět svých
sousedů, tak se o akci nenásilně a přitom osobně dozví dva-tři-pět stovek lidí. Je dost lidí, kteří hledají
duchovní rovinu bytí, třebas v nejprostší rovině. Kdo jiný, než my tady v našich obcích bychom měli a
uměli pomoci. Samozřejmě ne násilně, nejsme sektáři, na druhé straně nemáme být se svou vírou jen
pohodlně schovaní ve svém domě či kostele. Co dál budeme dělat, máte někdo nápady? Přemýšlejte a
tvořte, prosíme. Budeme pořádat Noc kostelů? Či našla by se skupina farníků ochotných pořádat
společensko-duchovní Kurzy Alfa? Budeme hrát petanque na farní zahradě? ..? Díky!
3. Co s pátečním klubem dětí? Zdá se, že dost dětí po výuce náboženství zmizí a na klub dětí nezůstává.
Co na to Míša a taky Peťa, kteří klub vedou? Šlo by z klubu dětí udělat víc partu s nabitým programem,
kam se budou děcka těšit, podobně jak je tomu teď s klubem ministrantů? Pomohlo by přesunout klub
dětí na sobotní dopoledne (obtýden střídačka s ministranty)? Bude Míše a Peťovi impulsem
mládežnické setkání v Krakově? Potenciál to rozhodně má. Je někdo další, kdo by do vedení klubu šel?
Jirka (s Adélou)? Renča s Marianem? Spousta otázek, jasně, ovšem věříme v sílu a potenciál
mládežníků, zároveň je o tuto jejich aktivitu prosíme (viz dřívější bod 2) a nabízíme pomoc, jak jen
jsme schopni. Díky!
4. Oprava střechy bohdalského kostela začne v srpnu.
5. Z lysovické obce vyšel důležitý impuls přímo vedoucí k zahájení a snad někdy i dokončení oprav
lysovického kostela. Ústy starosty Zdeňka Gryce obec přislíbila každoroční dotaci na opravu přibližně
sto tisíc korun, dokud se kostel neopraví, což je rozhodující aktivita jak v praktické rovině, kdy díky
těmto financím dosáhneme na další dotace z kraje, ministerstva.., tak v mnohem podstatnější rovině
samotného lysovického obecenství, které napříč názory a věroukami vnímá kostel jako symbol obce a
chce ho dát do pořádku, nezávisle na tom, co je napsané v katastru. Už proto, že kostel z obce nikdo
neodnese, že ano. Příslib obce byl dán na schůzce všech zainteresovaných „úřadů“, tedy obce, farnosti,
děkanství (resp. biskupství), památkářů, stavebního odboru, a to ve vzájemné shodě a značné ochotě ke
spolupráci. Prohlídka kostela přinesla předběžný závěr, že největším a dosti závažným problémem je
statika kostela, oproti tomu střecha je ale (vzhledem k celkovému stavu kostela) celkem v pořádku. V
tomto roce se provede důkladná projekční příprava, včetně rozpočtů, stejně jako se vyřídí potřebná
dokumentace, stavební povolení, vyjádření památkářů etc., aby začátkem příštího roku bylo možné

ucházet se o příslušné dotace z kraje a ministerstva. Finanční prostředky na projekt poskytne obec.
Technik stavebních investic našeho děkanství Pavel Galata projekt již zařizuje, začátkem července bude
vyhotoven projekt ke statice.
6. Drobné opravy fasády kučerovského kostela byly dokončeny, částečně šlo o reklamaci. Nově odpadla
jedna eternitová střešní taška, technicky není možné problém vyřešit svépomocí, Vlastimil Bačovský v
této věci kontaktuje technika stavebních investic děkanství Pavla Galatu.
7. Nové řešení liturgického prostoru v Kučerově z dílny výtvarníka a architekta Jiřího Šťasty se po
administrativním zádrhelu znovu rozjelo, sešli jsme se s liturgickou komisí na biskupství a nyní autor
zapracovává připomínky. S těmito připomínkami již nyní máme souhlas z biskupství. Po předložení
přepracovaného návrhu ze strany autora a schválení farní radou bude možné přistoupit k realizaci.
8. Cyrilometodějské hody v Rostěnicích začnou v úterý 5. července jako obvykle mší svatou ve 13 hodin,
podle volby hodové chasy. Po konzultaci se starostou Romanem Petříkem budeme uvažovat, že příští
rok (a dále) by mše svatá mohla být dopoledne, dejme tomu v 10 hodin, což by mohlo být lepší i
vzhledem k obědu a tak podobně.
9. Rozhodli jsme se zavést výroční mši svatou v kapli ve Zvonovicích. Kaple je obcí čerstvě opravená a
tradičně zasvěcena svatému Bartoloměji, který má svátek 24. srpna. Letos tedy bude mše svatá
následující sobotu 27. srpna v 10 hodin dopoledne. Zároveň Jarmila Jašková sezve a uspořádá malou
zvonovickou návesní sousedskou slavnost. Bylo by dobře podpořit akci účastí ze všech stran našeho
farního společenství.
10. Dosluhující nástěnka u kostela v Kučerově byla nahrazena obecní nástěnkou od obecního úřadu. Díky
obci! Podobně v Rostěnicích zařídila obec nástěnku za starou zničenou. Díky též!
11. Příští setkání farní rady bude v neděli 4. září 2016 v 18:00 h ve farním domě.

