ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 27. LEDNA 2019 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, V. BAČOVSKÝ, M. BAČOVSKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, L. HLADKÁ, M.
HLADKÝ, D. CHLUDILOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: J. BŘOUŠEK, J. JAŠKOVÁ, J. HREŽO
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Místopředsedou farní rady byl zvolen František Hladký (8 pro, 2 se zdrželi). František volbu přijal.
2. Letos se chystají opravy kostelů v Bohdalicích a Lysovicích. Pokud jde o Bohdalice, jde o nákladnou
kompletní výměnu střechu věže. Právě probíhá výběrové řízení, takže se brzy dozvíme i konkrétní cenu,
ale velmi samozřejmě záleží na objemu získaných finančních prostředků z veřejných zdrojů, abychom
se do toho letos vůbec pustili. Tuto opravu z povahy věci nelze provést po etapách, ale jedině
jednorázově a jde o milionové částky. Konkrétní informace budou k dispozici na příštím setkání farní
rady. Pokud jde o Lysovice, dokončí se letos opravy statiky v ceně přibližně 230 tisíc korun (došlo k
navýšení vzhledem k některým nově zjištěným skutečnostem). Zároveň je dokončen projekt opravy
střechy, včetně schválení releventními památkovými orgány. Použijí se plechové čtvercové šablony
vzhledově podobné staré eternitové krytině, kterou je nutné odstranit. Otázkou je, zda se podaří získat
dostatek finančních prostředků, aby se smysluplná etapa opravy střechy rozjela už letos. Probíhají
jednání, aby oprava statiky byla dokončena už na jaře, s tím, že pak proběhne důkladný úklid, aby na
lysovické hody byl kostel v cajku. Vzhledem k současnému brutálnímu znečištění kostela po loňských
opravách je ve hře úklidová firma či zapůjčení (či zakoupení) mechanizace (zejména průmyslového
vysavače) a brigáda či možnost, že firma Zamazal, která bude dokončovat opravu statiky, by úklid
zajistila sama. Rozhodující podle mínění farní rady bude poměr ceny a výkonu.
3. Byl přinesen podnět od některých bohdalických farníků, že by už stálo za to vymalovat kostel a natřít
dřevěné části zábradlí na kůru. Odpověď farní rady je, že se s tím samozřejmě počítá v rámci probíhající
generální opravy kostela, ale až v poslední etapě, neboť jde o záležitosti víceméně kosmetické a nyní
nás mnohem více pálí, jak sehnat finance na střechu a vzápětí na vnější fasádu. Pak teprve můžeme
přejít do interiéru. S jistou (ale jen mírnou) nadsázkou farní rada doporučuje těm, kterým vadí zábradlí
na kůru a kteří nezpívají či nehrají při bohoslužbách, aby šli do lavic, které jsou v pořádku a kde je místa
dost:)
4. Vzhledem k nízké účasti farníků na Křížových cestách a Májových pobožnostech v bohdalickém kostele
o nedělních odpoledních farní rada rozhodla, že budou od nynějška pravidelně probíhat vždy půlhodinu
před páteční mší svatou. Křížové cesty v neděli už budou bývat jen ad hoc, když bude vůle, podle
domluvy. Aktivitě se rozhodně meze nekladou:) Jen je třeba říct včas faráři, aby to v neděli ohlásil.
5. S únorem se rozjede příprava na biřmování mládeže. Setkání budou bývat v pátky o půl páté na faře,
pak mše svatá. Odvozy auty nejsou problém, na prvním setkání 8. února proběhne domluva.
6. Je vydaná nová edice kancionálů. Přičemž kancionály v bohdalickém kostele jsou již ve stádiu rozpadu
(v užívání od roku 1990). Bude tedy pořízeno 85 nových kancionálů, jakožto sponzorský dar. Farní rada
děkuje anonymnímu dárci:) Zároveň uvažujeme o koupi deseti-dvaceti kancionálů jako doplnění do
kučerovského kostela – blíže zjistí Lída a Martin Hladcí.
7. Změna v koordinaci scholy. Šéfka Evička Bačovská se kulantně kulatí, proto ji v blízkých měsících
zastoupí jako koordinátor Jirka Dušek.
8. Po návrhu Terezky Hladké, která s Leou Ševčíkovou vede kluby dětí, budou tyto od nynějška bývat jen
jednou za měsíc.
9. Popeleční středa bude letos 6. března, ostatky tedy o víkendu předtím.
10. Postní duchovní obnova bude letos v sobotu 16. března, tak trochu netradičně s projekcí tří kratších
rozhlasových dokumentů z cyklu Poločasy, s následnou debatou a modlitbou. Téma: Mezní partnerské
situace jako příležitost k úvaze nad tím, jestli dokážeme skloubit víru v sebe s vírou v to, co nás
přesahuje. Jak být v dnešní tekuté době spolu?
11. Příští setkání farní rady bude v neděli 31. března 2019 v 18:00 h ve farním domě.

