ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 4. ZÁŘÍ 2016 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HANÁK, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, F. HLADKÝ, J.
JAŠKOVÁ
OMLUVENI: J. DUŠEK, J. BŘOUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: J. HREŽO, D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Ohledně děkovného nápisu na kučerovském kostele kontaktoval Jan Hanák restaurátorku Michaelu
Mrázovou. Pracuje se na tom, měl by být zhotoven na podzim.
2. Krov bohdalského kostela se úspěšně a dobře opravuje, s úctou k práci našich předků. Objevily se
námitky, že oprava nevydrží tak dlouho jako kompletní výměna. Pomineme-li, že kompletní výměna
krovu a krytiny by byla několikanásobně dražší, zvolený způsob opravy je velmi kvalitní a trvanlivý a
při pravidelné údržbě přežije generace. Každopádně se ukázalo, že částí krovu k opravě je víc, než se
původně předpokládalo. V letošním roce se tedy proinvestuje částka, kterou máme vyčleněnu, v logické
fázi se oprava před zimou zastaví a pokračovat se bude příští rok, respektive s krovem sakristie a věže
další léta. Pro příští roky je třeba žádat o příspěvek obce ještě před vytvářením rozpočtu. Staré napadené
části trámů (respektive další vyhozený materiál) shromážděné po pravé straně kostela jsou určeny k
rozebrání, kdyby kdokoliv chtěl. Ušetří se tím alespoň náklad na odvoz a skládku.
3. Oprava lysovického kostela je ve fázi příprav projektu, aby se případně v příštím roce mohlo začít.
Největším problémem je statika, která (jak jsme zjistili i důkladným bádáním v archívech) byla
problematická snad během celé existence stavby. Významné statické opravy se dělaly několikrát již v
šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století. Zjišťuje se též stav kanalizace kolem kostela a
zajišťuje se odstranění dřevin ze strany hřbitova, které mají negativní vliv na vlhkost, tedy i statiku. To
vše v přímé spolupráci s obcí. Prozatím to vypadá, že statiku lze vyřešit podzemními betonovými piloty
v ceně asi jeden a půl milionu korun. To je pochopitelně ohromná částka, ale možná se nalezne i jiný
způsob, pracuje se na tom. Byly nově instalovány sádrové terče do prasklin, aby se vidělo, které části
kostela stále „putují“ a které jsou již stabilní. Zmíněné statické opravy v minulém století totiž řešily jen
části stavby – nejprve presbytář, pak loď, s tím, že věž je stabilní sama o sobě. Dnes to ale vypadá, že
věž, respektive přístavky kolem ní, se podle všeho hýbou též.
4. Oprava rostěnického kostela je ve fázi příprav projektu, respektive projekt je před dokončením, s tím,
že budeme obec, podle dřívější dohody, žádat o příspěvek na jeho zaplacení.
5. Podle zprávy našich varhaníků je třeba provést drobnou opravu varhan bohdalského kostela.
František hladký u varhanáře pana Stehlíka zjistí, co a jak, cenu.. a uvidíme. Farní rada se shodla, že do
deseti tisíc korun bychom na to v současné době mohli dát.
6. Václav Zeman přišel s tím, že bychom opět v Adventu mohli uspořádat koncert, tentokrát sboru pod
vedením výborného varhaníka a regenschoriho brněnské katedrály Petra Kolaře. Cena by byla asi čtyři
až pět tisíc korun. Farní rada souhlasila. Termín je stanoven na neděli 11. prosince.
7. Mše svatá a obecní slavnost koncem srpna na návsi ve Zvonovicích u kapličky svatého Bartoloměje
proběhla výborně a má dobré ohlasy, i od chlapů, jak podotkla paní Jašková. Díky moc Jarmile Jaškové
a starostovi Romanu Petříkovi za organizaci a manželům Pavlovi a Natálce Vikovým za spolupráci.
Neboli ekumena žije:)
8. Ekumenická spolupráce ohledně vedení dětí a další. Manželé Vikovi, křesťané Apoštolské církve,
kteří od března bydlí ve Zvonovicích, učí na bohdalské škole. V tomto školním roce chtějí ve škole vést
kroužek řekněmež vedoucí děti ke křesťanským hodnotám. Jak to vypadá s kroužkem paní Libuše
Jarošové, jáhenky Církve československé husitské? Všechny tyto aktivity by bylo dobré vést v
součinnosti i s výukou náboženství na naší faře. Zároveň je možné, že manželé Vikovi povedou akce pro
manžely u nás na faře.
9. Bylo by fajn, kdyby se v bohdalském kostele objevila nástěnka s fotkami i citáty ze setkání mládeže s
papežem Františkem v Krakově. Domluví se Jarek Novotný s účastníky setkání Míšou, Jirkou, Peťou a
Dominikou.

10. Farní rada děkuje Jarmile Jaškové a všem rostěnickým farníkům za organizaci a vůbec přijetí
tradičních velehradských poutníků. Za totéž děkuje též Marušce a Františkovi Hladkým, kteří se
podobně postarali při jejich zastávce v Kozlanech.
11. Příští setkání farní rady bude v sobotu 8. října 2016 v 19:00 h ve farním domě.

