ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 11. BŘEZNA 2018 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, V. BAČOVSKÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. BŘOUŠEK, J. DUŠEK, J.
HANÁK
OMLUVENI: V. ŠOUPALOVÁ, P. MĚŘÍNSKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, J. JAŠKOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. František Hladký přinesl návrh „z lidu“ a farní rada je pro. Jedná se o křížové cesty a májové
pobožnosti v bohdalickém kostele, kam v neděli odpoledne chodí málo lidí, protože jednou přijde
návštěva a jindy do toho vleze zase něco jiného a bylo by tedy lépe tyto pobožnosti mívat v pátky půl
hodiny přede mší svatou. Počínaje letošním květnem tomu tak tedy bude.
2. Záležitost opravy, respektive nejasného vlastnictví tří kněžských hrobů v Kučerově (Škorpík, Vybíral,
Hros) má další vývoj. Vlastimil Bačovský oslovil zastupitelstvo obce (jakožto vlastníka hřbitova)
ohledně možné dlouhodobé výpůjčky hrobových míst farnosti, 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. Zastupitelstvo obce je pro, jen je třeba počkat na aktuální dořešení hřbitovního řádu,
což by se mělo zvládnout do půl roku. O právní náležitosti se postará Vlastimil Bačovský a Jan Hrežo.
3. Oprava bohdalického kostela bude v letos pokračovat v omezeném rozsahu, neboť se nám nepodařilo
získat žádné státní či krajské dotace. Velká oprava střechy věže se tedy odsouvá na další rok. Letos se
bude realizovat celková oprava a doplnění často již nebezpečných dřevěných prvků ve věži, jako jsou
schodiště, zábradlí, podlahy mezipater a podobně, vše v částce úhrnem kolem 160 tisíc korun. Velmi
doufáme ve finanční pomoc obcí Bohdalice, Kozlany a Bohaté Málkovice, bez nichž bychom toto dílo
uskutečnili jen těžko (během loňských oprav jsme se poměrně finančně vyčerpali). Farář Jan už o věci
hovořil s panem starostou Rožnovským. Všem obcím zašleme žádost o dotaci či dar. Zároveň
samozřejmě žádáme o pomoc i soukromé sponzory a děkujeme předem každému, kdo nám v tom
pomůže.
4. Opravy lysovického kostela budou letos pokračovat zajišťováním statiky. Je potřeba vynaložit stejnou
částku jako loni, tedy přibližně 750 tisíc korun. Prozatím je přislíbena dotace 200 tisíc korun z
Ministerstva kultury. Počítáme též s dotací obce Lysovice. Dále se jedná o dotaci z Jihomoravského
kraje. Každopádně se opravovat bude, otázkou je jen v jakém rozsahu.
5. Opravy rostěnického kostela budou pro letošek pozastaveny, neboť se nám nepodařilo získat zásadní
dotaci ze SZIF.
6. Pokud jde o pravidelné ničení krytiny na kučerovském kostele vlivem počasí, bylo už před časem
farní radou konstatováno, že kritické místo střechy je na jejím rozhraní se stěnami 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). V loňském roce nás tyto opravy
stály celkem 34 tisíc korun. Řešením by mohlo být nahrazení současné krytiny za oplechování v šířce
přibližně 1 metr od věže, což je právě to kritické místo. Farní rada oslovila Pavla Měřínského mladšího,
který slíbil, že se na to při dobrém počasí podívá a navrhne řešení a cenu.
7. Ve dnech 23-24. března proběhne farní duchovní obnova pro muže všech věků na Svatém Hostýně,
pod vedením faráře Jana, jak jinak než na téma mužská spiritualita. Zveme:) Koordinuje František
Hladký a Jan Hrežo starší.
8. Možnost předvelikonoční svátosti smíření o více kněžích bude na Květnou neděli 25. března
odpoledne v bohdalickém kostele. Návštěvy nemocných budou na Velký pátek 30. března.
9. Velikonoční bohoslužby: Zelený čtvrtek 29. března v 18h Bohdalice, Velký pátek 30. března v 18h
Kučerov, Bílá sobota 31. března ve 21h Bohdalice (vigilie se křtem Zuzany Valové), Neděle
Zmrtvýchvstání 1. dubna v 8h Bohdalice a v 10h Kučerov, Velikonoční pondělí 2. dubna v 8h
Bohdalice a v 10h Rostěnice.
10. Příští setkání farní rady bude v neděli 22. dubna 2018 v 18:00 h ve farním domě.

