ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 24. DUBNA 2022 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: M. POKORNÁ, E. VLČKOVÁ, J. HREŽO, J. NOVOTNÝ, J. BŘOUŠEK, J. DUŠEK, F. HLADKÝ, J. JAŠKOVÁ, L.
HLADKÁ, V. ŠOUPALOVÁ, M. BAČOVSKÝ, V. BAČOVSKÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: M. ČERNÁ , M. HLADKÝ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní koordinátorka synody Marta informovala o dokončování diecézní fáze synody (viz text na
nástěnkách v kostelích v Bohdalicích a Kučerově). Shromažďujeme texty našich čtyř farních skupinek,
abychom s nimi pak ve farnosti mohli dále pracovat. (crossfade mezi skupinami)
2. Začátkem června bude větší úklid bohdalského kostela.
3. František Hladký ocenil průběh noční adorace ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek, zapojení mládežníků,
stejně jako zapojení starší generace při adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Farní rada děkuje
schole za velikonoční hraní a zpívání, stejně jako Václavu Zemanovi i za výuku Ebenova ordinaria.
4. Děkujeme Pavlu Měřínskému, že pro věž lysovického kostela nejen opravil, ale vyrobil nové dubové
okno a věnoval ho farnosti.
5. Byla zadána výroba ambonu (z masivního dřeva) do lysovického kostela stejnému autoru, který již
vytvořil oltář. Pak budeme pokračovat výrobou schodů před boční oltáře v Kučerově.
6. Autobus na podzimní pouť na Hostýn je již objednán. Musíme ale po letech zvýšit cenu na 300 korun za
dospělého a 150 korun za dítě.
7. Po oslovení dvou firem padla volba a už je v běhu horolezecká akce „obouchání“ věže rostěnického
kostela od uvolněné omítky, stejně jako oprava malé stříšky pod věží (nad kůrem).
8. Májové pobožnosti budou v bohdalském kostele bývat každou květnovou neděli v 18h.
9. Vzhledem k tomu, že už dlouhou dobu naše tři nominální farnosti žijí jako de facto jedno farní
společenství, taky vzhledem k tomu, že ani kanonické právo nic jako nominální farnost nezná a farnost
definuje na základě živého společenství věřících, taky vzhledem k tomu, že formální existence tří
nominálních farností (právnických osob) spíše jen komplikuje administrativu, tedy ze všech těchto
důvodů uvažujeme o tom, že by tyto naše tři nominální farnosti byly administrativně sloučeny do
jedné. Existuje snad jen jediný argument proti, a to, že tři samostatné právnické osoby mohou
usnadňovat získání některých dotací na opravu památek. Tento argument však byl vyvrácen konzultací s
právníky, kteří oponují tím, že farnost může založit nejrůznější třeba spolky či jiné právnické osoby,
které mohou fungovat podobně jako dosavadní nominální farnosti, ale zejména nelze jít proti smyslu
kanonického právě jen poukazem na snadnější získávání dotací. Tyto úvahy naším farním společenstvím
znějí již dlouho, ale nyní byly oživeny proto, že s tímto impulsem přišel přímo a výslovně náš generální
vikář, biskup Pavel Konzbul. Farní rada toto bere na vědomí a k úvaze, s tím, že se o tom pobavíme a
snad už i rozhodneme na příštím setkání. Bez tohoto rozhodnutí farní rady žádná změna na úrovni
biskupství není možná.
10. 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. srpna v 10h. 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.
11. Příští setkání farní rady bude v neděli 12. června 2022 v 18:00 h ve farním domě.

