ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 9. ÚNORA 2020 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. HREŽO, M. BAČOVSKÝ, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: V. ŠOUPALOVÁ, V. BAČOVSKÝ, J. JAŠKOVÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, J. DUŠEK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Postní duchovní obnova s Pavlem Vikem, členem Apoštolské církve, dřívějším kazatelem a oblíbeným
učitelem na ZŠ v Bohdalicích, který s manželkou Natálkou bydlí ve Zvonovicích, bude v sobotu 29.
února (první postní sobotu) na faře. Téma: Evangelizace u nás na jižní Hané. Dosti nečekaně se
objevily námitky (z jiné farnosti), že je to podivný nápad dělat farní postní obnovu s vedoucím
Apoštolské církve, že to není ekumenická akce a že k vedení duchovní obnovy není možné zvát
zástupce jiné církve. Naše odpověď je, že nám to naopak přijde jako dobrý nápad, že zvlášť v tématu
evangelizace může být protestantská, respektive letniční zkušenost celkem zajímavá. Pavel Vik žije,
bydlí, působí v naší farnosti a zná ho tu kdekdo, už delší dobu spolupracujeme (máme za to, že vždycky
je lepší spolupracovat, než se stavět proti sobě, zvlášť na tak malém hřišti, které tu máme). Farář Jan
vzpomněl, jak tak před patnácti lety jel s televizí do Plzně točit jednu evangelizační akci, kterou vedl
tamější pastor Apoštolské církve a ta akce se odehrávala přímo v budově biskupství naproti katedrály.
Výsledkem této tamější spolupráce bylo krom jiného to, že pastor chtěl točit „v kapli blahoslaveného
Hroznaty“, jak sám tehdy řekl. Jinými slovy přinejmenším tolerance z toho vanoucí byla přátelská a
inspirativní. A chce to vstřícné kroky z obou stran, což se mezi námi děje. Jinde možná ne, ale u nás
ano. Vlastně je zvláštní řešit tento „problém“ čtrnáct dní po tolik proklamovaném každoročním „Týdnu
modliteb za jednotu křesťanů“.
2. V letošním roce proběhne mimořádně ještě jedna duchovní obnova, a to začátkem léta v sobotu 13.
června se známou exercitátorkou, teoložkou, psycholožkou, spisovatelkou Kateřinou Lachmanovou.
Využijeme předpokládaného teplého počasí a půjdeme i do „exteriérů“, jako je třeba farní zahrada.
Začali bychom po obědě, dejme tomu ve dvě, pak by byly tři přednášky, mezitím tichá meditace,
duchovní rozhovory, svátost smíření, nakonec mše svatá a společné sdílení dobrého jídla a pití a třeba i
oheň na zahradě a tak. Z nabízených témat jsme zvolili to, co Kateřinu v poslední době chytlo za srdce a
připravila by si to pro nás, totiž téma „Jak si uchovat pokoj v srdci“, v inspiraci Jacquesem Philippem
(francouzským knězem a vystudovaným matematikem, informatikem a právníkem). Osvěta venkova
aneb Ať nám naleje krev do žil, zaznělo na farní radě:)
3. Terminář postní doby: Ostatky budou letos o víkendu 22-23. února, resp. v úterý 25. února, Popeleční
středa 26. února. Pobožnosti křížové cesty budou bývat o nedělích o půl třetí odpoledne v Bohdalicích
(v pátky přede mší svatou bude bývat modlitba bolestného růžence). Možnost svátosti smíření o více
kněžích bude na Květnou neděli 5. dubna odpoledne, předvelikonoční návštěvy nemocných na Velký
pátek 10. dubna. Hod Boží velikonoční bude v neděli 12. dubna.
4. Farní májový výlet bude ve sváteční pátek 8. května. Pojede se na Pálavu a cílem bude mikulovský
Svatý kopeček.
5. Pouť na Svatý Hostýn bude v sobotu 26. září.
6. Příští setkání farní rady bude v neděli 3. května 2020 v 18:00 h ve farním domě.

