ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 12. KVĚTNA 2013 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, FR. HLADKÝ, L. ŠOUPAL, VL. BAČOVSKÝ ST., L. VOKURKOVÁ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ,
M. HLADKÝ, M. OUŘEDNÍKOVÁ, J. HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Připomínka k děkanské pouti. Ozývají se hlasy, že by bývalo lepší vypravit autobus, protože umožňuje
podpořit společenství, protože je transparentnější způsob placení apod. Rezultát: Ano, je na tom kus
pravdy, ale na druhé straně jízda auty umožňuje jiný způsob společenství a sdílení, a je to technicky
jednodušší. Autobus se domlouval ve spolupráci s milonickou farností, ale nebyl zájem a nenaplnil se.
Pro příště tedy budeme i nadále pořádat tradiční podzimní poutě autobusy na Hostýn, ale na jarní farní
výlety budeme i nadále jezdit auty nebo veřejnou dopravou.
2. Pokud jde o úpravu liturgických postojů při mši svaté v duchu závěrů Druhého vatikánského koncilu,
farní rada rozhodla, že se u toho zůstane (a v Kučerově zavede), a zároveň farář po skončení
velikonoční doby věnuje jedno kázání symbolice a logice liturgických postojů.
3. Úklid v bohdalském kostele stále vázne. Mladí se nehlásí, což je celkem škoda. Skupiny tedy budou
pokračovat dál ve stávajícím složení, s tím, že mladice Blaženka Hrstková vypomůže ve skupince, kde
je nejméně lidí.
4. Další menší brigády na faře budou 20. až 22. května vždy od 16 hodin.
5. Hodová mše v Lysovicích bude v neděli 9. června v 10 hodin. Mše svatá s předáváním vysvědčení z
náboženství bude v neděli 23. června v 8 hodin v Bohdalicích. Mše svatá u lipky na zakončení školního
roku s táborákem bude v pátek 28. června v 18 hodin. Hodová mše v Kučerově bude v neděli 30.
června v 10 hodin. Hodová mše v Rostěnicích bude v sobotu 6. července ve 12:30 hodin. Hodová mše
v Bohdalicích bude v neděli 18. srpna v 8 hodin, následné požehnání ve 14:30 hodin.
6. Mše svatá u kapličky v Manerově bude v sobotu 22. června v 15:30 hodin a u kapličky v Pavlovicích
tentýž den v 17 hodin. Mše svatá u kapličky v Terešově bude v sobotu 7. září v 18 hodin.
7. Tradiční pouť na Hostýn bude v sobotu 12. října. O autobusovou dopravu a povolení k vjezdu se
postará L. Šoupal.
8. Příští schůze farní rady bude v úterý 18. června v 18 hodin, bude-li třeba vzhledem k přestavbě fary.

