ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 19. BŘEZNA 2017 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, F. HLADKÝ, J. BŘOUŠEK, L. HLADKÁ, J. JAŠKOVÁ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V.
BAČOVSKÝ, M. HLADKÝ, J. DUŠEK, J. HANÁK
OMLUVENI: V. ŠOUPALOVÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Díky za pomoc s pravidelnějším úklidem na faře Janě Hladké, Martě Pokorné, Marii Hladké a Marii
Měřínské. Farní rada též uvažuje o tom, zda by nepomohlo nabídnout někomu i nějakou odměnu za
úklid, dejme tomu za dvě hodiny týdně. Jest možno, ale dáme ještě šanci dobrovolnictví.
2. Farní rada souhlasí s výměnou pozemku v Kučerově, mezi farností a obcí, která se nám zdá
oboustranně výhodná. O co jde? Farnost Kučerov je již dlouhodobě propojena s farností Bohdalice a
nepočítá se se samostatnou správou, což bylo stvrzeno i dřívějším prodejem budovy fary. Jako jistou
zálohu si však farnost ponechala pozemek zahrady o výměře 809m2, přímo naproti bývalé fary, jakožto
možnou stavební parcelu pro případnou stavbu fary někdy v budoucnu, kdyby se snad situace změnila.
Tuto zahradu nevyužíváme, není v návaznosti na kostel a tudíž i pro případné farní akce je celkem
nevhodná - jde v podstatě o proluku mezi souvislou zástavbou a je tedy dnes opravdu jen tou zálohou
pro možnou budoucí faru. Obec Kučerov v současnosti projevila o pozemek zájem, a to proto, že by ho
ráda viděla zastavěný rodinným domem, což je celkem pochopitelné. Nutno podotknout, nikoliv na
okraj, že obec a farnost dlouhodobě velmi dobře spolupracují, obec v době nedávné sedmileté generální
opravy kostela přispívala čtvrtmilionem ročně, starosta Vlastimil Bačovský je zároveň členem
pastorační i ekonomické rady našich spojených farností (Bohdalice-Kučerov-Rostěnice). Což uvádím
zejména proto, že obec je motivována nad farností nikoliv vyzrát, ale hledat oboustranně výhodné
řešení, které se podle nás skutečně nalezlo, ba přímo nabízí. Obec navrhuje vyměnit farní pozemek pč.
46 za obecní pozemek o stejné výměře v jihozápadním sousedství kostela, který by byl nově vytvořen
na současných pč. 4759, 197/4, 197/5 (je otázka dohody, kde přesně). Tato výměna je aktuální právě
teď, protože v obci probíhá úprava územního plánu a je možné nový pozemek vedle kostela vytvořit,
respektive zajistit, aby v územním plánu figurovalo, že jde o zastavitelné území obce (občanská
vybavenost). Nový farní pozemek by ze západního směru navazoval na zástavbu rodinných domů,
zároveň jde o velice pěkné místo s výhledem, v blízkosti kostela, s nímž tvoří logickou jednotu, s
inženýrskými sítěmi v dosahu. Z hlediska ekonomického je to výměna za stejnou hodnotu. Z hlediska
řekněme environmentálního by ovšem farnost získala pozemek vhodnější a rozhodně příjemnější pro
případné bydlení faráře. A v neposlední řadě bychom za to byli rádi už dnes, protože bychom mohli
pozemek, na němž je nyní pěkná zeleň, využívat v teplých měsících pro farní aktivity, jako je například
farní klub po nedělní mši svaté – mohli bychom kupříkladu na pozemek umístit masivní dřevěné lavice
a stůl atp.
3. Zpovídání na Velikonoce bude jako obvykle na Květnou neděli v Bohdalicích, bohoslužba
zelenočtvrteční v 18h v Bohdalicích (hudbou doprovází Lighthouse), bohoslužba velkopáteční v 18h v
Kučerově, velikonoční vigilie ve 21h v Bohdalicích.
4. Kněžské hroby v Kučerově potřebují opravit (jeden z nich patří Františku X. Škorpíkovi, který působil
jak v Kučerově, tak v Bohdalicích). Jakkoliv nejde o majetek farnosti, farní rada se přesto shodla, že by
bylo na místě pomoci s jejich opravou. Jde přinejmenším o morální závazek. Vlastimil Bačovský dodá
finanční rozvahu. Farní rada navrhuje vyhlásit například nedělní sbírku ve všech farnostech na tento
účel.
5. První část letošní sbírky PULS (na podporu pastorace a kněží) farní rada vyhlašuje na velikonoční
neděli.
6. Opatření proti holubům na věži bohdalského kostela vyřešeno pletivem v oknech. Díky Františku
Hladkému.
7. Je třeba konečně uspořádat schůzku varhaníků a scholy ohledně koordinace hraní na pohřbech,
svatbách a další. Domluví Jan Dušek.

8. Termíny bohoslužeb u kapliček: Hlubočany 3. května v 18h (s žehnáním nového hasičského auta),
Kozlany 5. května v 18h, Bohaté Málkovice 2. června v 18h, Manerov 17. června v 15h, Pavlovice 17.
června 17h, Zvonovice 27. srpna v 10h.
9. Mše svatá u lipky bude 30. června v 18h (hraje Lighthouse).
10. První svaté přijímání dětí bude letos v neděli 18. června při mši svaté v 8h v Bohdalicích.
11. Termíny hodových bohoslužeb: Lysovice 25. června v 10h, Kučerov 1. července v 10h, Rostěnice 5.
července ve 12h, Bohdalice 20. srpna v 8h.
12. Pouť na Hostýn bude letos v sobotu 30. září.
13. Farní výlet bude v pondělí 8. května do údolí Říčky, k jeskyni Pekárna.
14. Příští setkání farní rady bude v neděli 4. června 2017 v 18:00 h ve farním domě.

