ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 7. LISTOPADU 2021 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. NOVOTNÝ, J. BŘOUŠEK, M. BAČOVSKÝ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ,
J. HANÁK
OMLUVENI: J. DUŠEK, J. HREŽO, V. BAČOVSKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, J. JAŠKOVÁ
HOSTÉ: M. ČERNÁ, M. POKORNÁ, E. VLČKOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada důkladně projednala téma celocírkevní synody a volby koordinátorů synodálního procesu
za naše farní společenství. Z volby farníků vyplynulo 29 jmen, z nichž 5 mělo nejvýraznější podporu:
(v abecedním pořadí) Martin Bačovský, Martina Černá, František Hladký, Marta Pokorná, Edita
Vlčková. Všichni kandidáti byli přítomni a byli farní radou vyzváni, aby představili své přednosti
pro tuto službu a body růstu, kde by naopak potřebovali pomoci. Nebylo to pro nikoho jednoduché, ale
je třeba ocenit, že do toho kandidáti šli otevřeně a s velkou důvěrou ve vanutí Ducha svatého:) Farní
rada nakonec zvolila za koordinátorky synody v našem farním společenství Martu Pokornou
(nominálně za farnost Bohdalice) a Martinu Černou (nominálně za farnost Kučerov) a obě tento
mandát po víc než hodinové debatě přijaly. Mockrát děkujeme:) Zároveň jim byla poskytnuta jména
všech devětadvaceti nominovaných, s tím, aby z nich vybraly koordinační tým, který by jim při této
prospěšné, stejně jako náročné službě pomohl. První členkou tohoto týmu byla zvolena Edita Vlčková.
Marta, Martina i Edita byly tímto kooptovány do farní rady.
2. Václav Zeman přišel s nápadem uspořádat adventní koncert duchovní hudby, respektive adventní
rozjímání s hudbou, a to v neděli 5. prosince v podvečer. Farní rada s tímto nápadem souhlasí. Půjde
o tři hudebníky a náklady ve výši zhruba 2 tisíce korun. Farář Jan vyrobí plakátky a facebook-událost.
3. Vánoční stromky zařídí Lída a Martin Hladcí.
4. Svatý Mikuláš navštíví naše děti při nedělních bohoslužbách 5. prosince. Terezka Hrežová osloví dědu
Janka, jestli by nám zase nezosobnil Mikuláše, krásně autenticky jako vždycky:) Balíčky s dobrotami
připraví Lída Hladká a Marta Pokorná.
5. Věra Šoupalová přednesla impuls od farníků, že by bylo dobře na bohdalském hřbitově ozdobit hrob
pana varhaníka Šilera, teď na „dušičky“ jako poděkování. František Hladký se toho ujme. Farnost
nedávno zaplatila nájem hrobu, který před časem skončil.
6. Oprava střechy lysovického kostela se výrazně zpožďuje kvůli dodávkám plechu. Navíc se zhotovitel
zmýlil, neboť objednal a začal pokládat plech v šedé barvě, přičemž barva má být červená, podle
dohody s památkáři. Červená barva je samozřejmě i ve smlouvě, takže dojde k nápravě, ale způsobuje to
další zpoždění, přičemž nás už tlačí jak počasí, tak čas, neboť jde o opravu z dotací, jejichž termín je
do konce roku. Technik děkanství Pavel Galata vše pečlivě sleduje, není třeba se zbytečně obávat:)
7. Večerní mše svaté budou nadále bývat celoročně v 18 hodin. Pokud jde o tmu, posun na 17 hodin
v zimním čase po většinu tohoto období stejně nepomůže, ale činí potíže pracujícím i studujícím, kteří
mají potíž to stihnout. Změna byla prodebatována v Lysovicích a Rostěnicích, přičemž místní souhlasí.
V Hlubočanech se ještě domluvíme a uvidíme.
8. Terminář: možnost svátosti smíření o více kněžích bude před Vánocemi v neděli 19. prosince, vánoční
mše svaté pak na Štědrý den v pátek 24. prosince v 16h v Kučerově a ve 23h v Bohdalicích, na Boží
hod v sobotu 25. prosince v 8h v Bohdalicích a v 10h v Kučerově, na svatého Štěpána v neděli 26.
prosince v 8h v Rostěnicích a v 10h v Lysovicích, na svatého Jana v pondělí 27. prosince v 18h v
Hlubočanech, na Nový rok v sobotu 1. ledna v 8h v Bohdalicích a v 10h v Kučerově, na svátek Svaté
rodiny v neděli 2. ledna v 8h v Bohdalicích a v 10h v Kučerově.
9. Příští setkání farní rady bude v neděli 9. ledna 2022 v 18:00 h ve farním domě.

