ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 10. LISTOPADU 2019 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. HREŽO, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. JAŠKOVÁ, M. BAČOVSKÝ,
V. BAČOVSKÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: J. DUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Z farního klubu v Kučerově vzešel nápad nedělní školy určené zejména dětem předškolním, resp.
prvního stupně základní školy. Farní rada tento nápad samozřejmě s nadšením přijala. O co jde? Děti
by v neděli přišly do kostela se svými rodiči, ale se začátkem biblických čtení by s učitelem/učitelkou
odešly v teplých měsících ven na louku či pod stromy, v chladných měsících do nedaleké mateřské
školy, kde by si probraly nedělní biblické téma svým jazykem, s aktivitami, hudbou... a vrátily by se do
kostela s přinášením obětních darů k oltáři (cca 35 minut po začátku mše svaté). Jejich rodiče by si
mezitím – při vědomí, že o jejich děti je dobře postaráno – mohli v klidu poslechnout kázání a tak
podobně. S nápadem přišla Lenka Havlíková, kučerovská farnice a zároveň učitelka v místní mateřské
škole. Je ale potřeba, aby lidí ochotných jí pomoci bylo víc, aby se mohli doplnit, respektive zastoupit.
Pro začátek by mohlo jít dejme tomu o první neděle v měsíci při bohoslužbách v 10h v Kučerově,
s možností (pokud by učitelů bylo víc) rozšíření třeba i do Bohdalic. Kdo by do toho ještě šel?
Vyhlásíme v kostelích.
2. V rostěnickém kostele František Hladký zajistí celkovou rekonstrukci osvětlení (podobně jako se to
v minulých měsících stalo ve všech ostatních našich kostelích). Ze stropu lodi bude zavěšen velký
ledkový halogen, který rozsvítí celý prostor (cca 2500 korun), plus dosavadní čtyři klasické halogeny
nasměrované k oltáři budou nahrazeny dvěma až čtyřmi ledkovými.
3. Dlouho připravovaná realizace nového liturgického prostoru v Kučerově se pomalu chýlí. Dřevo už
je připraveno a vyschlé. Farář Jan popožene i autora návrhu a mozaik Jiřího Šťastu. Jako ideální termín
realizace se farní radě zdá jaro 2020 (poté, co se oteplí i v kostele).
4. Obnova zabezpečení kostela v Kučerově dle nabídky firmy LASO je hotová.
5. Nejbližší možnost svátosti smíření o více kněžích bude v neděli 15. prosince od 16h v bohdalickém
kostele.
6. Vánoční stromky pro kostely v Kučerově a Bohdalicích zajistí Lída Hladká.
7. Termíny výjimečných adventních a vánočních bohoslužeb: sobota 21. prosince 6:30h ranní rorátní
mše svatá Bohdalice (pak farní snídaně), úterý 24. prosince 16h mše svatá Kučerov (zvláštní pozvání
pro rodiny s dětmi), 23h mše svatá Bohdalice, středa 25. prosince 8h mše svatá Bohdalice, 10h mše
svatá Kučerov, čtvrtek 26. prosince 8h mše svatá Rostěnice, 10h mše svatá Lysovice.
8. Mši svatou v Kučerově o první neděli adventní 1. prosince bude zpěvem doprovázet operní pěvec Jiří
Miroslav Procházka a jeho kolegové (jako dárek farnosti).
9. Na „půlnoční“ v Bohdalicích bude zpívat menší verze sboru Danielis z Rousínova (výdaje přibližně
1500 korun).
10. Příští setkání farní rady bude v neděli 12. ledna 2020 v 18:00 h ve farním domě.

