ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 27. ÚNORA 2022 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: M. POKORNÁ, E. VLČKOVÁ, J. HREŽO, J. NOVOTNÝ, J. BŘOUŠEK, J. DUŠEK, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ,
V. ŠOUPALOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: M. ČERNÁ, J. JAŠKOVÁ, L. HLADKÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: M. BAČOVSKÝ, V. BAČOVSKÝ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Na věži lysovického kostela se zejména vlivem vichrů rozbilo okenní křídlo. Je třeba nejen sklenáře, ale též
truhláře, který by to opravil. Pomohl by Pavel Měřínský? Edita Vlčková a František Hladký o tom s Pavlem
Měřínským promluví.
2. Do lysovického kostela byl instalován nový oltář z masivního dubu, ladící s interiérem, zejména s bývalým
hlavním oltářem, za celkovou velmi příznivou cenu 13 tisíc korun. Chystá se ještě ambon.
3. Je třeba vytvořit nové smlouvy na pacht rostěnických polí, na pět let s automatickou prolongací a inflační
doložkou. Připraví Jan Hrežo.
4. Farní rada souhlasí s bezplatnou dlouholetou výpůjčkou kučerovské farní zahrady kučerovské obci za
účelem zřízení komunitní zahrady. Čekáme na oficiální žádost obce, aby mohl být zahájen proces vytvoření
smlouvy a jednání s biskupstvím ve věci schvalovací doložky.
5. Farní rada probrala nápad pořízení a umístění stojanu na kola u bohdalského kostela, možná i s lavičkou a
odpadkovým košem v nějakém vkusném výtvarném pojetí. Jan Hrežo zjistí, zda by tento impuls nevzala za svůj
obec, ovšem farnost se do toho podle svých možností též ráda zapojí. Mohlo by nás to podpořit i v menším
užívání automobilů na kratší vzdálenosti. Do kostela na kole?:)
6. Připravuje se horolezecká akce „obouchání“ věže rostěnického kostela od uvolněné omítky, která je
nebezpečná pro kolemjdoucí. Zatím vypadá, že to bude stát asi 30 tisíc korun, ale je to akce nutná a ze všech
jiných variant ta nejlevnější. Zároveň uvažujeme o nahrazení krytiny malé stříšky pod věží (nad kůrem) za
nějakou standardní a uskladnění takto získaných tašek krytiny původní pro opravy střechy, což je potřeba
prakticky každý rok. Důvodem je to, že původní krytina se již dlouho nevyrábí a je tedy prakticky nemožné
sehnat „náhradní díly“.
7. Výstupy práce (a modlitby) našich čtyř synodálních skupin jsou ve fázi finalizace a odesílání na biskupství.
Dokument bude samozřejmě k dispozici i pro farní radu, potažmo celou farnost, jako výchozí konkrétní inspirace,
jak dál a snad i lépe.
8. Rozjímání křížové cesty budou bývat v postní pátky v 17:30h v bohdalském kostele. Sjednocujícím úmyslem
bude prosba za mír pro lid Ukrajiny i Ruska. Májové pobožnosti budou v bohdalském kostele bývat každou
květnovou neděli v 18h.
9. Farní pouť na Hostýn se chystá na sobotu 24. září. Zařizuje Věra Šoupalová.
10. Farní výlet v sobotu 30. dubna bude Pálavou (z Klentnice?) na Svatý Kopeček v Mikulově.
11. Každotýdenních úklidů farního domu se ujala Kristýna Hlobilová, jako službu a dar farnosti. Moc děkujeme:)
12. Ve velikonočním třídení se v bohdalském kostele chystá celonoční adorace od večerní mše svaté na Zelený
čtvrtek do osmé hodiny ranní Velkého pátku (v getsemanské zahradě) a též na Bílou sobotu od osmé ranní do
čtvrté odpolední (u hrobu).
13. Terminář: Mše svaté u kapliček budou v Hlubočanech ve čtvrtek 12. května v 18h, v Bohatých Málkovicích v
pátek 20. května v 18h (u boží muky za vsí jako loni), v Kozlanech v pátek 27. května v 18h, v Manerově v
pátek 17. června v 18h, u Lipky na konci školního roku ve čtvrtek 30. června v 18h (a pak táborák - bylo by
dobře pozvat Jakuba Vaštíka, ať něco zahraje, a vůbec celou školu:), v Terešově v pátek 29. července v 18h, ve
Zvonovicích v neděli 21. nebo 28. srpna (ještě upřesníme). Hodové mše svaté budou v Pavlovicích v neděli 19.
června v 8h, v Lysovicích stejnou neděli 19. června v 10h, v Kučerově v neděli 26. června v 10h, v Rostěnicích
v úterý 5. července (čas se ještě upřesní podle dohody s chasou), v Bohdalicích v neděli 14. srpna v 8h.
14. První svaté přijímání se chystá na neděli 12. června. Místo a tím pádem i čas budou ještě upřesněny.
15. Termíny svátosti smíření o více kněžích budou domluveny na nejbližší schůzce kněží děkanství.
16. Příští setkání farní rady bude v neděli 24. dubna 2022 v 18:00 h ve farním domě.

