Zápis z farní rady 3. února 2013
Vedl: J. Hanák
Zapisovatel: K. Musilová
Přítomní: J. Hanák, J. Novotný, M. Hladký, P. Měřínský, O. Fiala, F. Hladký, M. Ouředníková, L.
Šoupal, K. Musilová
1. Přivítání
2. Kučerov:
Řeší se obnova fasády. Ve výběrovém řízení obesláno 5 firem, z jejichž nabídek se bude
vybírat. Boční nepoužívaný vchod do kostela bude zazděn.
Podán návrh na zakoupení kláves do kostela (cenové rozmezí 7 – 10 000,-)
3. Bohdalice:
Vypracován projekt na dokončení rekonstrukce fary (fasáda, zateplení, zahrada a okolí domu).
Pokud bude projekt vybrán, dotace od MAS bude činit 90% ceny, přičemž rozpočet na rekonstrukci
činí 500 000,-. Dotace by tedy měla být zhruba ve výši 450 000,Dobrá zpráva – v kostele se chytily tři myši . Děkujeme panu Hrežovi staršímu za
superpastičky! Poděkování patří také paní Vránové za opravu zničených ornátů.
4. Škorpík vyjde během postní doby. Příspěvky zasílejte do 14. února L. Šoupalovi!
5. Chystá se postní duchovní obnova pro děti. Bude se konat 1. – 3. března na bývalé faře v Pavlově,
na Vysočině. Pozvání se týká všech dětí od 10 let. Podrobnější informace budou v ohláškách a na
nástěnce v kostele.
6. Postní doba a Velikonoce v našich farnostech:

Postní doba
13. února – Popeleční středa – mše sv. v 18:00 v Bohdalicích (popelec bude dále udílen také první
neděli postní při mších v Bohdalicích i Kučerově)
V době postní se každou neděli od 14:30 budeme v kostele v Bohdalicích modlit křížovou cestu.
Biblický klub na ni bude navazovat v 15:15.

Svatý týden a velikonoční Třídenní
24. března – Květná neděle – mše v běžných termínech; odpoledne možnost přijmout svátost smíření
(velké zpovídání)
28. března – Zelený čtvrtek – mše sv. v 18:00 v Bohdalicích, po ní soukromá adorace v Getsemanské
zahradě
29. března – Velký pátek – velkopáteční obřady v 18:00 v Kučerově
30. března – Bílá sobota – velikonoční vigilie v 21:00 v Bohdalicích
Ráno na Bílou sobotu bude v Bohdalicích od 9:00 možnost tiché soukromé adorace u Božího hrobu.
V Kučerově, Rostěnicích a Lysovicích proběhnou u Božího hrobu hodinové adorace. Přesné termíny
budou oznámeny v ohláškách.
31. března – Neděle Vzkříšení – mše sv. v 8:00 v Bohdalicích, v 10:00 v Kučerově
1. dubna – Velikonoční pondělí – mše sv. v 8:00 v Bohdalicích, v 10:00 v Kučerově
Příští setkání Farní rady se uskuteční v neděli 14. dubna 2013 na faře v Bohdalicích od 18:00.

