ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 9. LEDNA 2022 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: M. POKORNÁ, E. VLČKOVÁ, J. NOVOTNÝ, J. BŘOUŠEK, J. DUŠEK, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ,
V. ŠOUPALOVÁ, J. HREŽO, J. HANÁK
OMLUVENI: M. ČERNÁ, D. CHLUDILOVÁ, M. BAČOVSKÝ, J. JAŠKOVÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: V. BAČOVSKÝ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Radní za lysovické společenství Dagmar Chludilová se z farnosti odstěhovala a rezignovala na své
členství v radě. Děkujeme za její práci. Nahradí ji Edita Vlčková.
2. Jedna z koordinátorek synodální cesty v naší farnosti Martina Černá z důvodu svého velkého vytížení
odstoupila ze své pozice. Děkujeme za spoustu dobré práce.
3. Zbývající koordinátorka synody Marta Pokorná podala zprávu, že v současné době fungují ve farním
společenství čtyři synodální skupiny, většina v rámci již existujících. Skupina matek už synodální
téma pomalu uzavírá, skupina mládežníků a pátečníků má rozdiskutováno a skupina seniorů už též
začala. Skupinu matek vede Marta, skupinu mládežníků Terezky (Hrežová a Hladká), skupinu seniorů
Marta s Františkem Hladkým. Pátečníky vedla Martina Černá a nadále je povede Jan Hrežo s pomocí
své ženy Jitky. Celofarní synodální setkání bylo farní radou stanoveno na sobotu 19. února od 15h ve
farním domě. Termín pro odevzdání výsledků na biskupství je Popeleční středa 2. března.
4. Evička Bačovská z důvodu rozrůstající se rodiny a s tím souvisejících povinností končí v roli šéfky
scholy. Děkujeme za spoustu dobré práce. Podle domluvy ve schole bude její pozice nadále sdílena více
členy scholy.
5. Loňská oprava střechy lysovického kostela byla koncem roku úspěšně dokončena a řádně zaplacena,
stejně jako administrována vzhledem k poskytovatelům dotací (JMK, MK, Obec Lysovice). Zároveň
jsou podávány nové žádosti na letošní etapu opravy střechy lodi, která bude přinejmenším stejně
finančně náročná.
6. Od Edity Vlčkové vzešla myšlenka, jestli by nebylo možné alespoň částečně restaurovat časem
poničený lysovický betlém. František Hladký se na to podívá, restaurování by případně mohl provést
jeho bratr Pavel.
7. Chystáme postní duchovní obnovu na téma synodální cesta církve, na níž chceme pozvat Jana Špilara.
Zjistí farář Jan. --- doplněno: duchovní obnova s Janem Špilarem domluvena na sobotu 12. března
od 14h ve farním domě.
8. Letošní farní výlet se chystá na sobotu 30. dubna.
9. Ve věci stále více potřebné opravy fasády bohdalského kostela se farář Jan obrátí na technika
stavebních investic Pavla Galatu. Faktem ovšem je, že oprav je dlouhodobě v děkanství hodně a Pavel
Galata je značně přetížený.
10. Opět se otevírá téma pravidelnějších, ideálně každotýdenních úklidů farního domu (podlaha sál,
schody, chodba, spodní klubovna, toalety), zejména v zimním období. Bude vyhlášeno v ohláškách, zda
by někdo nevěděl o někom, ideálně z Bohdalic, kdo by se toho ujal. Jsme schopni z farního rozpočtu
přispívat částkou dejme tomu 200 korun za jeden takový úklid, ale záleželo by samozřejmě na domluvě.
11. Terminář: Popeleční středa bude 2. března, ostatky tím pádem víkend předtím.
12. Příští setkání farní rady bude v neděli 27. února 2022 v 18:00 h ve farním domě.

