ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 10. ZÁŘÍ 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. Nejasnosti ohledně koordinace hudby zejména na pohřbech a svatbách byly vyřešeny tak, že
při domluvě pohřbu dostanou příbuzní od faráře kontakt na Václava Zemana (samozřejmě pokud
nebudou mít jiné přání), který s nimi vše domluví a podle toho se spojí se scholou, zpěváky, či případně
sežene zástup za sebe. Při svatbě to může být obdobně, ale též se může stát, že svatebčané sami osloví
scholu či některého varhaníka a je třeba, aby se jak schola, tak varhaník zeptali, zda oslovují jenom je,
nebo oslovili ještě někoho jiného, nebo jak to vlastně chtějí, aby se jednoduše předešlo zbytečným
zmatkům. Každopádně díky za důležitou a dobrou službu:)
2. Při srpnové bouři nám uletěl kus střechy na kučerovském kostele. Oprava nás stála něco přes 15 tisíc
korun. Šlo sice o výjimečnou událost, ale spíš jen svým rozsahem. Kritické místo střechy je na jejím
rozhraní se stěnou kostelní věže, kde patrně dochází ke vzduchovému víru, který nám střechu v těch
místech pravidelně demoluje (roli hrají též rampouchy, které při jarním tání padají z věže a rozbíjejí
krytinu). Každý rok nás takové opravy přijdou na zhruba 6 tisíc korun, i když nedojde k ničemu
mimořádnému. Je třeba najít řešení, jak tomu do budoucna pokud možno zabránit. V současné době
o tom farář jedná s technikem stavebních investic našeho děkanství Pavlem Galatou.
3. Letošní opravy bohdalického, lysovického a rostěnického kostela probíhají podle plánu a jsou
před dokončením. Připravují se podklady etc. pro pokračování oprav v příštím roce.
4. Vzhledem ke změně „diáře“ sester Gregorie a Veroniky a vzhledem k nově plánovaným aktivitám
v bohdalické škole dochází po domluvě s rodiči ke změně času a místa výuky křesťanského
náboženství v začínajícím školním roce. Bude probíhat ve čtvrtek šestou a sedmou vyučovací hodinu,
souběžně ve dvou skupinách pro mladší a starší, na bohdalické škole, a to i pro žáky z jiných škol.
Přihlášky jsou k dispozici na bohdalické škole a na faře. Vedle toho budou na bohdalické škole probíhat
kluby křesťanské výchovy ve spolupráci místních učitelů a manželů Pavla a Natálie Vikových
ze Zvonovic (křesťanů Apoštolské církve) a faráře Jana (a částečně též jáhenky Církve československé
husitské Libuše Jarošové z Kučerova).
5. Z iniciativy farní mládeže vzniká klub mládeže a s ním mládežníci i adaptují klubovnu v přízemí fary
(vyklizení, malování, natírání, pokládání linolea, úklid). Skvělé:)
6. Během měsíce října bude probíhat oprava zastávek hromadné dopravy v Bohdalicích. V té době
budou autobusy jezdit kolem kostela a fary a přechodné zastávky budou před bytovkou a před kostelem.
Je nutné tomu přizpůsobit parkování během bohoslužeb. Farář Jan vyhlásí podrobné informace
v ohláškách, až tyto budou k dispozici. Každopádně je třeba zjistit, jestli nějaké autobusy jezdí v neděli
mezi půl osmou a půl desátou ranní a v pátek mezi půl šestou a sedmou večerní, tedy během
bohoslužeb, kdy je soustředění parkujících aut před kostelem největší a podle toho se přizpůsobit, aby
nenastal dopravní kolaps:)
7. V kučerovském kostele je třeba restaurovat a instalovat na původní místo (na levém vrcholu pravého
bočního oltáře) poškozenou a už před lety sejmutou a uschovanou sochu malého anděla z dílny
předního brněnského sochaře konce 18. století Ondřeje Schweigla. Farář Jan oslovil restaurátora
a sochaře Jana Tomíčka.
8. Prozatím je přihlášeno jen asi dvacet zájemců o místo v autobusu na pouť na Svatý Hostýn v sobotu
30. září. Pravděpodobně se spousta lidí přihlásí na poslední chvíli, jak to tak bývá, ale kdyby ne,
prosíme ty, kteří se chystají jet vlastním autem, aby raději doplnili případná volná místa v autobusu.
Díky.
9. Stále se ozývají nářky některých našich starších farníků, že nejde v kostele pořádně slyšet (nebo spíš
rozumět?), a to jak v Bohdalicích, tak v Kučerově. V současné době je hlasitost vytažena na maximální

možnou úroveň a možná až za vhodnou mez, reproduktory mnohdy spíš křičí, až to zase vadí mnohým
farníkům, kteří mají sluch v pořádku. Pochopitelně jinak je srozumitelné kázání a jinak liturgické texty
– nejen kvůli jiné dikci, ale hlavně proto, že liturgické texty, narozdíl od kázání či ohlášek, každý zná.
Prosíme tedy všechny hůř slyšící, pokud neslyšíte či nerozumíte, nebojte se po kostele stěhovat, místa je
dost, nikomu nic nezasednete. Najděte si své místo, kde budete nejlíp slyšet. Obecně vzato je hůř slyšet
u prostřední uličky v kostele, protože k vám doléhají reproduktory z obou stran, což může snižovat
srozumitelnost. U zdi by měla být srozumitelnost lepší. Dále je dobře obsadit první lavice, které jsou
stejně poloprázdné, protože tam uslyšíte i originální zvuk, nejen ten reprodukovaný. Pokud by ani toto
nepomohlo, zbývá už jen jediné technické řešení, a to sluchátka pro hůř slyšící.
10. Termíny a místa bohoslužeb na „dušičky“ jsou tyto: středa 1. listopadu 18h Bohdalice, čtvrtek
2. listopadu 18h Kučerov, pátek 3. listopadu 18h Bohdalice, sobota 4. listopadu 17h Rostěnice, neděle
5. listopadu 8h Bohdalice a 10h Kučerov, pondělí 6. listopadu 17h Lysovice. Zpovídání o více kněžích
bude v neděli 22. října odpoledne. Farář Jan bude někdy v té době též navštěvovat nemocné.
11. Václav Zeman přišel s nabídkou koncertu České mše vánoční Jakuba Jana Ryby pod vedením
petrovského regenschoriho Petra Kolaře na 28. prosince v bohdalickém kostele. Farní rada je nápadu
otevřena, Václav zjišťuje technické podrobnosti, zejména předpokládané náklady.
12. Příští setkání farní rady bude v neděli 12. listopadu 2017 v 18:00 h ve farním domě.

