ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 12. ČERVNA 2022 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: M. POKORNÁ, J. NOVOTNÝ, F. HLADKÝ, J. JAŠKOVÁ, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ,
J. HANÁK
OMLUVENI: M. ČERNÁ, E. VLČKOVÁ, J. BŘOUŠEK, J. DUŠEK, M. BAČOVSKÝ, V. BAČOVSKÝ, J. HREŽO
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Otevírá se nová příprava na biřmování, zejména pro mladé na začátku dospívání (14-15 let), protože
tak je biřmování koncipováno, jako svátostná výbava do hektického dospívání, nejen jako doplněk
již dospělého člověka. Biřmování jako dovršení křtu, jako svátostná podstata obecného kněžství
každého křesťana, díky němuž jsme uschopněni posvěcovat svět, do něhož jsme posláni. Zváni jsou
především mladí, ale neodmítneme samozřejmě ani starší. Začneme v září. A biřmování bychom mohli
slavit o Letnicích příštího roku.
2. Letos jsme úsilím našeho technika stavebních investic Pavla Galaty získali dotace od JMK, MK a obce
Lysovice, díky nimž můžeme dokončit opravu střechy lodě lysovického kostela. Letošní investice
bude podobně vysoká jako ta loňská, tedy zhruba jeden milion korun.
3. Farnost bude seznámena s následující vizí, kterou projednávala farní rada již minule a bude zahájena
celofarní debata na téma. --- 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 práva 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 donedávna generální vikář a nyní nový sídelní biskup Pavel Konzbul.
4. Terminář: Mše svaté u kapliček budou ještě v Manerově v pátek 17. června v 18h, u Lipky na konci
školního roku ve čtvrtek 30. června v 18h (táborák s příslušenstvím zajišťují mládežníci), 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. Druhý letošní farní výlet bude v sobotu 2. července do Lednice.
Pouť na Svatý Hostýn bude v sobotu 24. září. Zpovídání o více kněžích bude o nedělích 24. července,
23. října a 18. prosince.
5. Příští setkání farní rady bude v neděli 11. září 2022 v 18:00 h ve farním domě.

