ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 20. LISTOPADU 2016 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, F. HLADKÝ, J. JAŠKOVÁ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, L.
HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. BŘOUŠEK, J. HANÁK
OMLUVENI: J. DUŠEK
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Brzy vyjde vánoční cd naší scholy. Farář Jan rozešle starostům a starostce jako vánoční přání a
poděkování za přízeň.
2. Farní rada je ráda, že se při bohoslužbách užívá i Olejníkova ordinaria. Díky za to Cyrilovi Zemanovi.
3. Varhaníci s farářem a Jendou Duškem za scholu se musí domluvit, jak organizovat hudbu při pohřbech
a rozdělit mezi sebou hraní podle požadavků, náročnosti a podobně. František Hladký domluví
koordinační schůzku.
4. Našel by se někdo, kdo by občas pomohl (vedle generálních úklidů dvakrát za rok) s úklidem na faře,
což se týká občasného důkladnějšího umytí podlah a záchodů? Fara se používá, což je skvělé, ale
zejména v zimním období se do ní též zanáší spousta různých nečistot. Děkujeme:) Farář Jan tuto
prosbu vyhlásí v ohláškách, zda by někdo (kdo neuklízí v kostele) na sebe vzal starost o pravidelné
služby (případně i z maminek či tatínků dětí?). Farář uklízí celkem rád, ale nemůže vždy.
5. Vedoucí klubu dětí Míša Ševčíková a Petr Dušek souhlasí s návrhem farní rady z jejího minulého
setkání. Klub dětí se tedy od této chvíle mění svým zaměřením i názvem v dívčí klub. Děvčata,
navštěvujte tento klub hojně. Ale ani kluci nevadí, pokud chcete přijít:) Farní rada zároveň zve kluky do
ministrantského klubu.
6. Děkovný nápis na kučerovském kostele byl zhotoven restaurátorkou Michaelu Mrázovou. Povedlo
se:)
7. Podle dřívějšího rozhodnutí farní rady byla provedena drobná oprava varhan bohdalského kostela.
Varhany opět skvěle hrají:)
8. Blíží se termín adventního koncertu pěveckého sdružení Magnificat pod vedením regenschoriho
brněnské katedrály Petra Kolaře (11. prosince). Nabízí se zde výborná kvalita (v neposlední řadě i za
dobrou cenu). Díky Václavu Zemanovi, který akci domluvil.
9. Nové řešení liturgického prostoru v Kučerově z dílny výtvarníka a architekta Jiřího Šťasty je v další
fázi. Ozvali se ještě brněnští památkáři, autor se s nimi sešel a jejich připomínky zapracovává.
10. Letošní fáze oprav bohdalického kostela byla dokončena a na další rok se připravuje další etapa, při
náž by měla být dokončena oprava hlavního krovu a rovněž provedena oprava krovu nad sakristií.
Finance se snad podaří získat, obce přislíbily další podporu a manažer stavebních investic našeho
děkanství Pavel Galata připravuje žádosti o dotace na JMK a MK. Otázka na nás je, zda bychom
nemohli brigádnicky zajistit vyklizení krovu od suti a dalšího nepořádku a ušetřit tak pár desítek tisíc
korun. Farní rada se shodla, že je nereálné suť po kýblech nosit po schodech a navrhuje, zda by firma
provádějící opravy nemohla dejme tomu týden před zahájením prací příštího roku instalovat ze střechy
shoz (troubu až dolů), přičemž my bychom zajistili kontejnery a brigádnicky s využitím tohoto shozu
půdu vyklidili. Farář Jan se na to zeptá Pavla Galaty.
11. Pokud jde o přípravy oprav rostěnického a lysovického kostela, pracuje se na tom celkem intenzivně,
v součinnosti s obecními úřady, přičemž obec Lysovice podle dohody naplňuje i svůj dřívější příslib
finanční pomoci. Moc děkujeme:) Obě opravy jsou nyní ve fázi dokončování projektových příprav.
12. Letošní rorátní mše svatá bude v sobotu 17. prosince o půl sedmé ráno v bohdalickém kostele, pak
stejně jako loni následuje „rorátní“ snídaně na faře.
13. Vánoční stromky do bohdalického a kučerovského kostela zařídí opět Vlastimil Bačovský.
14. Možnost předvánoční svátosti smíření o více kněžích bude v neděli 18. prosince od čtvrté odpolední v

bohdalickém kostele. Nemocné bude farář Jan navštěvovat v pátek 23. prosince. Vánoční bohoslužby
budou o Štědrém dnu o půl páté v Kučerově, v jedenáct v Bohdalicích, o Božím Hodu v osm v
Bohdalicích a v deset v Kučerově, na svatého Štěpána v osm v Rostěnicích a v deset v Lysovicích. Při
všech bohoslužbách bude hrát a zpívat naše schola, vyjma Lysovic, kde zahrají a zazpívají manželé
Šánovi z Koňaboje.
15. Příští setkání farní rady bude v neděli 22. ledna 2017 v 18:00 h ve farním domě.

