ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 12. ZÁŘÍ 2021 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. NOVOTNÝ, V. BAČOVSKÝ, M. BAČOVSKÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HREŽO, J. DUŠEK, F. HLADKÝ,
V. ŠOUPALOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: J. BŘOUŠEK
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, J. JAŠKOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Biřmování v neděli 26. září v 10 hodin bude v Kučerově, jak rozhodli sami biřmovanci. Úklidová
brigáda bude v sobotu 25. září dopoledne, sraz v 9 hodin v kostele. Po mši pak bude farní klub jako
obvykle v obecní hospodě, s biskupem Pavlem, zván je každý.
2. Srpnoví poutníci na Velehrad byli nadšení z našeho pozvání k obědu a občerstvení v kučerovské
hospodě a děkují. Jsme rádi a těšíme se příští rok. Farní pokladnu to stálo necelých 5 tisíc korun.
3. Na opravu střechy lysovického kostela se nám nakonec podařilo získat více financí z dotace JMK, než
jsme původně předpokládali, takže úhrnem letos investujeme přibližně tři čtvrtě milionu korun (zdroje:
Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury, Obec Lysovice, farnost). Mělo by to stačit na přibližně
polovinu střechy (bez věže). Sama oprava se ale zdržuje vlivem nedostatku stavebního materiálu, což je
jeden z neblahých pozůstatků pandemických opatření.
4. Martyrium opravy farní koupelny se snad už pomalu chýlí ke svému šťastnému konci. Ukázalo se
ovšem, že oprava sprchového koutu problém vyřešila jen částečně a do zdi vzlíná s vysokou
pravděpodobností ještě spodní voda. Využije se nejméně invazivní metoda, a to vyvrtání děr do spodní
části zdi a vstříknutí hydroizolační hmoty, která by měla zjevně nefunkční izolaci opravit a problém
snad vyřešit. Opravy se ujme Martin Bačovský, protože to umí. Dík:)
5. Do autobusu na hostýnskou pouť se zatím přihlásilo jen 25 lidí. Hostýn. V neděli se tedy vyhlásí znovu
pozvání, zda by ti, kteří chtějí jet auty, přece jen nechtěli jet společně autobusem, který má krom jiného
opět povolení vyjet až nahoru k bazilice. Zároveň přizveme bučovické farníky. Autobus se každopádně
vypraví i pro 25 lidí, chybějící peníze se doplatí z farní kasy. Program bude jako minule, tedy i s trochu
pozdějším ranním odjezdem.
6. Terminář: možnost svátosti smíření o více kněžích před dušičkami bude v neděli 24. října, modlitba za
zemřelé na hřbitovech bude v neděli 31. října po bohoslužbách v Bohdalicích a Kučerově, v pondělí 1.
listopadu po mši v 17h v Lysovicích a v úterý 2. listopadu po mši v 17:30h v Rostěnicích.
7. Příští setkání farní rady bude v neděli 7. listopadu 2021 v 18:00 h ve farním domě.

