ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 4. ČERVNA 2017 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, F. HLADKÝ, J. JAŠKOVÁ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, L. HLADKÁ, M.
HLADKÝ, J. BŘOUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: J. DUŠEK
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. V záležitosti opravy, respektive nejasného vlastnictví tří kněžských hrobů v Kučerově (Škorpík,
Vybíral, Hros) farní rada rozhodla takto: Vlastimil Bačovský osloví zastupitelstvo obce (jakožto
vlastníka hřbitova) ohledně možného pronájmu hrobových míst farnosti na dejme tomu 50 či 100 let za
symbolické nájemné, čímž by došlo k vyjasnění vlastnictví tzv. hrobového zařízení, o jehož opravu jde,
tedy vlastníkem by se stala farnost a pod její hlavičkou by oprava i probíhala. Celkové náklady se nyní
kvalifikovaně odhadují na přibližně 70 tisíc korun. Finanční prostředky by se získávaly jak z účelových
farních sbírek, tak oslovením obcí, institucí a osob, kterým není jedno, jak vypadají hroby našich
dávných kněží, zejména význačného obrozence, spisovatele a novináře Františka Xavera Škorpíka,
který našemu kraji věnoval padesát let svého života.
2. Ve věci nového liturgického prostoru kučerovského kostela se uskutečnila v pátek 2. června na místě
realizace důkladná schůzka autora návrhu Jiřího Šťasty, výrobce dřevěných součástí Davida Šmatelky,
poradkyně Edity Vlčkové a faráře Jana Hanáka, kde se mimo jiné řešila ještě celá řada technických
detailů akce, které šlo od stolu vyřešit jen těžko. Výsledkem je konečný harmonogram prací. Už proto,
že do kostela nelze dělat věci, které nevydrží alespoň sto let, musí být tedy vše perfektní a například
přípravu dřeva nelze uspěchat. Dřevo musí nějaký čas adekvátně vysychat, což se již děje a připraveno
bude v létě příštího roku 2018. Což znamená, že přes zimu bude Jiří Šťasta připravovat ve svém ateliéru
mozaiky, v pozdním jaru či v létě postavíme svépomocí (podle přesných instrukcí) zděný oltář a ten
bude vzápětí osazen a dotvořen připravenými mozaikami. Během léta a začátkem podzimu se budou
realizovat dřevěné součásti. Takový je plán a není důvod nevěřit, že též vyjde. Nový liturgický prostor
bude též opatřen novými mikrofony, zesilovačem a kabeláží. Do té doby František Hladký provizorně
zprovozní nefunkční mikrofon u současného sedes.
3. Vlasta Peitl vytvořil obraz svaté Markéty, který bude instalován u cesty z Manerova na Kučerov.
Připravuje se slavnost uvedení do života tohoto nepřehlédnutelného zastavení v krajině, a to na sobotu
8. července o páté odpolední.
4. Ke mši svaté u lipky v pátek 30. června v 18h bude hrát skupina Lighthouse (stejná jako na Zelený
čtvrtek). Agregát zařídí Pavel Měřínský, lavičky Jan Hrežo, buřty, pivo, nealko Jan Hanák s Jiřím
Novotným.
5. Na bohdalském kostele jsou dvě celkem nevzhledné nástěnky, jedna na hřbitově s obecními
informacemi, druhá v průčelí kostela s farními informacemi. Farní rada navrhuje vyvolat jednání s obcí
(zařídí Jan Hrežo), že by se zřídila jen jedna nová nástěnka, samostatně stojící po pravé straně před
bránou na hřbitov, kde by byly jak informace obecní, tak farní.
6. Opravy bohdalského kostela zdárně pokračují a nenastane-li nějaké nemilé překvapení, měla by se
letos dokončit kompletní rekonstrukce střech (včetně věže, s čímž se původně nepočítalo). Pokud tedy
vše dopadne dobře, mohli bychom už příští rok přistoupit k rekonstrukci fasády.
7. Opravy lysovického kostela začnou během června. Podařilo se nakonec získat podstatně víc finančních
prostředků, přibližně 750 tisíc korun, takže by se letos mělo podařit zajistit celou polovinu statického
zajištění kostela. Navenek sice nebude nic vidět, ale kostel nám postupně přestane padat na hlavu (což je
problém, který nastal samotným založením kostela v hliníku před devadesáti lety). Opravy
rostěnického kostela, též statické zajištění, začnou rovněž v nejbližší době.
8. Nejbližší zpovídání o více kněžích bude o prázdninách v neděli 13. srpna odpoledne. Farář Jan bude
někdy v té době též navštěvovat nemocné.
9. Autobus na letošní pouť na Hostýn (30. září) je zajištěn. Díky Věře Šoupalové a Liboru Šoupalovi.
10. Příští setkání farní rady bude v neděli 10. září 2017 v 18:00 h ve farním domě.

