Zápis ze schůze Farní rady v Bílovicích nad Svitavou
konané dne 1. 10. 2021
Jednání Farní rady se zúčastnil Ing. Tomáš Vichr, technik stavebních investic biskupství
Přítomni: P. Pavel Lazárek, Jitka Cívková, Josef Demel, Pavel Kulhánek, Jan Lata,
Jiří Řezníček, Jiří Štancl, Martin Tomášek, Roman Vaněk, Monika Martinková
Omluveni: Alice Lázničková
Zápisem pověřena: Monika Martinková
Jednotlivé body jednání Farní rady:
1. S panem inženýrem Vichrem proběhla diskuze možností čerpání dotací na opravu
střechy kostela a věže kostela. Cena střechy je v řádu milionů, na což farnost nemá
finanční prostředky. Byly projednány tři varianty, jaký materiál krytiny by mohl být
použit, také vzhledem k současným vygradovaným cenám materiálů:
- barevné tašky francouzského typu – zřejmě nejdražší varianta
- režná taška bobrovka
- barevné tašky bobrovky
Farní rada se dohodla na úkolech:
- zjistit, zda můžeme dosáhnout na dotace a za jakých podmínek
- příprava projektu, stanovení rozpočtu, předpokládaných cen všech variant
Se zjištěním možností dotací přislíbil pomoc p. Vichr.
2. Farní rada se dohodla na využití dotací z Jihomoravského kraje pro položení nové
podlahy v Gorazdově sále. Přiznaná výše dotace 65.000,-Kč.
3. Do 20. 10. 2021 je třeba odevzdat na obec žádost o dotace na rok 2022. Byl podán
návrh na dokončení výměny oken v lodi kostela, ozdobené vitrážemi se symboly
křížové cesty – Cesta Božího království. Farní rada přijala rozhodnutí, že stávající
obrazy s jednotlivými zastaveními křížové cesty se prozatím nebudou instalovat zpět
do lodi kostela. Obrazy byly uloženy do depozitáře.
4. Vitráže B. Matala se budou instalovat v týdnu od 11. 10. -15. 10. a budou slavnostně
představeny v neděli 17. 10. po mši svaté, která začíná mimořádně v 11.00 hod. Po
mši sv. zazní několik skladeb, požehnání, poděkování zainteresovaným osobám a
v 12:30 proběhne farní kavárna.
5. Nové ozelení v okolí kostela – žádost o dotace by nyní musela být stanovena na min.
150 000,- Kč, což Farní rada vyhodnotila jako nevyužitelné pro příliš malý prostor.
O dotaci se nebude žádat.
6. Pastorační provoz se obnovil – dětské mše svaté (pátek), výuka náboženství (pátek),
příprava na svátost biřmování (neděle), katecheze pro malé děti (neděle při mši sv.),
ekumenické biblické hodiny (úterý), modlitební společenství (čtvrtek), přednáškový

cyklus Řeholní řády a kongregace (měsíčně), modlitba zpěvem (první pátky).
Datum přijetí svátosti biřmování byl stanoven na neděli 24. 4. 2022.
7. Farní rada se zabývala p. Jiřím, který je bez domova a který se delší dobu zdržuje
v okolí kostela. V současné době je v azylovém domě Armády spásy. Pracovníci
Armády spásy vyvíjí úsilí p. Jiřímu pomoci s čerpáním sociálních dávek, a hledáním
cest, jak řešit svoji situaci a znovu se navrátit do běžného života.

