ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 31. BŘEZNA 2019 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, V. BAČOVSKÝ, M. BAČOVSKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, L. HLADKÁ, M.
HLADKÝ, D. CHLUDILOVÁ, J. BŘOUŠEK, J. JAŠKOVÁ, J. HREŽO, J. HANÁK
OMLUVENI: --VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Martin Bačovský přinesl nabídky obnoveného zabezpečení kostela v Kučerově. Jde o to, že dosavadní
systém je zastaralý, při narušení prostoru v podstatě jen houká a je málo citlivý, takže ho může spustit
i drobnost. Farní rada se rozhodla využít nabídky firmy LASO ve výši přibližně 30 tisíc korun, která
nabízí renovaci systému s tím, že narušení prostoru bude kromě houkání okamžitě odesíláno smszprávami na vybraná telefonní čísla, kde mimo jiné z porovnání časových úseků a prostorového
rozmístění čidel v prostoru kostela bude celkem zjevné, zda se jedná o planý poplach způsobený
například ptákem či narušení kostela člověkem. Zároveň firma zajišťuje dohled nad systémem, což
zjednodušuje i to, že jeden z pánů Lasovských bydlí vedle kostela. Martin Bačovský byl farní radou
pověřen, aby ještě jednal o možné slevě. Celou akci je zároveň nutné konzultovat s děkanem Milanem
Vavrem a manažerem stavebních investic Pavlem Galatou, což zajistí Jan Hanák.
2. Farní rada jednala o dlouhodobém problému, a to pravidelném ničení krytiny kučerovského kostela
v úžlabí věže v souvislosti se stále četnějšími vichřicemi. Kostel je sice pojištěn, farnost má ovšem
pětitisícovou spoluúčast a zároveň provedení opravy (zejména při kalamitních stavech) trvá i několik
týdnů a hrozí tak další následné škody vlivem například zatékání. Není jisté, zda krytina odlétá vlivem
vnějšího větrného víru nebo vnitřním větrným proudem a není tedy lehké vymyslet, jak tomu zabránit.
Farní rada se tedy rozhodla, že se zkusmo zaplachtuje krov zevnitř v šířce dejme tomu dva metry od zdi
věže a při dalším vichru se ukáže, co se stane, zda plachta odlétání krytiny zabrání, zda bude potrhaná
a tak podobně. Každopádně by mohla přinejmenším pomoci případnému zatékání. No, uvidíme. Zajistí
Martin a Vlastík Bačovští.
3. Ve věci opravy tří kněžských hrobů na kučerovském hřbitově se stalo to, že se obec za přispění
farnosti pokouší získat dotaci. Vzhledem k tomu, že jde o dotaci určenou obcím, je třeba, aby hroby
přinejmenším prozatím zůstaly ve vlastnictví obce. Uvidíme, jak to dopadne. Jan Hrežo je v kontaktu
se starostkou Marií Lokajovou a pořeší případné právní náležitosti.
4. V bohdalském kostele budou postupně provedeny kompletní úpravy osvětlení, které je nedostačující.
Úprava spočívá v tom, že postupně budou dosavadní světla nahrazena za ledková (v teplém žlutém
zabarvení), ekonomicky a ekologicky úspornější, ale zároveň s vyšší svítivostí. Světla nad lavicemi
budou zároveň snížena, aby bylo lépe vidět. Zajišťuje František Hladký.
5. Restaurátorem Janem Tomíček byl obhlédnut stav bývalého hlavního oltáře v bohdalském kostele
a vytvořen projekt na jeho renovaci, zejména umělých mramorů. Problémem je vlhkost ve spodních
partiích zdí za svatostánkem, která je ale způsobena zejména kryptou pod presbytářem, což nelze
vyřešit. Proto se s tou vlhkostí musí počítat i při renovaci a ve spodních partiích (které stejně pohledem
z lodi nejsou vidět) nebude obnoven umělý mramor, ale pouze omítka imitující tento umělý mramor,
která je podstatně levnější a je možné ji časem znovu celkem jednoduše obnovit. Zároveň se ukazuje, že
poněkud podivná dispozice zlacených ornamentů svatostánku má možná původ v dávné krádeži, kde
byly zcizeny krom jiného právě i některé tyto ornamenty. Je možné je nechat odborně dotvořit, k čemuž
se samozřejmě musejí vyslovit i úřady památkové ochrany. Rekonstrukci snad pomohou fotografie z
doby před krádeží. Některé má a dodá Jarek Novotný a Jan Hrežo. Zároveň farní rada prosí všechny
farníky, aby se poohlédli ve svých fotoalbech, zda nějakou podobnou fotografii nemají. Díky:)
6. Velikonoční bohoslužby budou jako obvykle, to znamená mše svatá na památku Poslední večeře Páně
na Zelený čtvrtek 18. dubna v 18h v Bohdalicích, obřady na památku Umučení Páně na Velký pátek
19. dubna v 18h v Kučerově, vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu 20. dubna ve 21h
v Bohdalicích (budeme křtít a biřmovat pět dospělých a křtít jedno dítě), další mše svaté slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně na nedělní Boží hod 21. dubna v 8h v Bohdalicích a v 10h v Kučerově, mše svaté
v pondělí velikonoční 22. dubna v 8h v Bohdalicích a v 10h v Rostěnicích.
7. Letošní farní výlet bude předmájový, a to v neděli 28. dubna. Začíná se mší svatou v 10h v kostele
svatého Martina v Lulči, pak vyrazím asi 3 kilometry do Pístovic k rybníku, kde je domluvený dobrý

piknik (zařídil Jan Hrežo), pobudeme tam, můžeme se projít po okolí, pak se vrátíme do Lulče a tradá
domů.
8. Letošní pouť na Hostýn bude v sobotu 21. září. Věra Šoupalová objedná autobus.
9. Hodové mše svaté budou letos v neděli 23. června v 8h v Pavlovicích (nové pavlovské malé hody,
památka svatých mučedníků Jana a Pavla), ve stejný den 23. června v 10h v Lysovicích (slavnost
Nejsvětějšího srdce Páně), v neděli 30. června v 10h v Kučerově (slavnost svatých Petra a Pavla),
v pátek 5. července (asi) v 13:30h v Rostěnicích (slavnost svatých Cyrila a Metoděje), v neděli 18. srpna
v 8h v Bohdalicích (slavnost Nanebevzetí Panny Marie).
10. Mše svaté u kapliček budou letos v pondělí 29. dubna v 18h v Hlubočanech, v pátek 10. května v 18h v
Kozlanech, v pátek 31. května v 18h v Bohatých Málkovicích, v sobotu 15. června v 17h v Manerově, v
pátek 28. června v 18h u lipky, v neděli 1. září v 10h ve Zvonovicích.
11. Předvelikonoční možnost svátosti smíření o více kněžích v bohdalském kostele bude na Květnou neděli
14. dubna od 16h, letní pak v neděli 4. srpna od 16h.
12. Na přání pana biskupa obnovujeme farní adorační dny spojené s modlitbou za bohoslovce. Podle
daného rozpisu nám vycházejí data 5-6. srpna, kdy přebíráme „modlitební štafetu“ od jiných farností
diecéze a pak ji zase předáváme dál. V pondělí 5. srpna bude celý den k tiché adoraci, modlitbě,
meditaci otevřený bohdalský kostel a v úterý 6. srpna kučerovský kostel. Pokud má někdo nápad, jak
tyto dny obohatit, přispět.., sem s nimi:)
13. Příští setkání farní rady bude v neděli 16. června 2019 v 18:00 h ve farním domě.

