Zápis z farní rady 6. ledna 2013
Vedl: J. Hanák
Zapisovatel: K. Musilová
Přítomní: J. Hanák, C. Zeman, J. Novotný, M. Hladký, V. Bačovský st., V. Bačovský ml., P.
Měřínský, L. Vokurková, F. Hladký, K. Jedličková, J.Hrežo, M. Hladký, D.Chludilová,
J.Břoušková, K. Musilová, E.Sendrejová, V. Zeman
1. Přivítání
2. Kostel – problém čištění koberců a problém myší
3. Ministranti
je třeba poohlédnout se po někom, kdo by se ministrantů ujal; případně je možnost,
aby bohdalští ministranti chodili na ministrantské schůzky do Milonic (vede o. Lacina). Ty se
konají jednou za měsíc, v sobotu. Jen by bylo třeba vyřešit dopravu do Milonic a zpět
4. Adorační dny farností, dny modliteb bohoslovců za farnost a farnosti za bohoslovce
bylo by dobré hlídat data, kdy tyto dny jsou a případně připravit program (adoraci)
nebo na bohoslovce upozornit a vyzvat k modlitbě
5. Tábor
děti z našich farností budou mít možnost připojit se k letnímu táboru pořádanému
křižanovskou farností. Tábor je určen pro děti od III. (ukončené) do VI. třídy a
pravděpodobně se bude konat v termínu mezi 28.7. a 11. 8. 2013 (termín bude ještě upřesněn
a potvrzen)
6. Hudba ve farnostech
ukázalo se, že mezi jednotlivými skupinami (varhaníci, schola) někdy chybí
komunikace a je třeba celou věc řešit buď pomocí koordinátora, který by měl hudbu ve
farnostech na starosti nebo pomocí poradních schůzek, na nichž by bylo vše domluveno
Velikonoce, Vánoce, slavnosti – budou probíhat schůzky, kde se hudební doprovod
naplánuje
pro běžný provoz bude vytvořen rozpis, kde bude jasně napsáno, kdo, kdy a jakým
způsobem doprovází mši sv. – schůzka, na níž bude rozpis vytvořen, se uskuteční v sobotu
19. ledna 2013 v 19:00 na faře v Bohdalicích
7. Řeší se případná finanční podpora na dokončení rekonstrukce fary – za pomoci dotací
od MAS Společná cesta
8. Mše sv. v Lysovicích a Rostěnicích (rozpis až do prázdnin)
Lysovice
21. ledna (17:30)
25. února (17:30)
18. března (17:30)
22. dubna (18:00)
20. května (18:00)
9. června (10:00) – hody

Rostěnice
22. ledna (17:30)
26. února (17:30)
19. března (17:30)
23. dubna (18:00)
21. května (18:00)
11. června (18:00)

Příští setkání Farní rady se bude konat v neděli 3. února 2013 v 18:00 na faře v Bohdalicích.

