ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 18. ČERVNA 2013 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, FR. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, M. HLADKÝ, K. JEDLIČKOVÁ, K. MUSILOVÁ, J.
HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Dochází k reorganizaci brněnské diecéze v souvislosti se samostatným financováním církví. Jedním z
témat je financování pastoračních asistentů, kde dochází k výrazné redukci těch, kteří jsou přímo placeni
brněnským biskupstvím. V rámci našeho děkanství budou placeni vyjma kněží pouze dva další
zaměstnanci – technický administrátor děkanství plus jeden pastorační asistent. Z tohoto důvodu naše
pastorační asistentka Kateřina Musilová přestává být k 31. srpnu zaměstnankyní biskupství. Otázka
pro naše farnosti tedy je, zda Kateřinu chceme a potřebujeme a pokud ano, zda dokážeme najít
uspokojivý způsob, jak jí zajistit živobytí. Farní rada rozhodla, že Kateřinu chceme a potřebujeme a
musíme nalézt způsob, jak jí pomoci s živobytím. Jana Břoušková nabídla Kateřině práci asistentky v
bohdalské školce na půl úvazku od 1. září, což je skvělá zpráva a děkujeme velice. Farní rada zároveň
rozhodla, že účel sbírek poslední neděli v měsíci (dosud do fondu oprav) bude změněn ve prospěch
pastoračních aktivit (spojených zejména s doprovázením dětí a mládeže), které vede Kateřina, a zároveň
ve prospěch výuky náboženství (na kterou rovněž nebude biskupství přispívat) – viz bod 2. Nový účel
sbírky je motivován myšlenkou, na které se farní rada shodla, že přednější je investovat do lidí, než do
domů (i když samozřejmě ani na domy nebudeme zapomínat). Zároveň farní rada prosí všechny farníky,
pokud by někdo měl nějaký zajímavý nápad, jak pomoci finančně Kateřině, ať už nějakou prací, nebo
třeba sponzorstvím či grantem, nechť se o tento nápad podělí.
2. Výuka náboženství v tomto školním roce drhla, pokud jde o děti, které chodí do kostela. Řadě dětí z
nějakého důvodu nevyhovovala nabídka termínu, místa, nebo obojího, nebo prostě nechodili, jakkoliv se
paní katechetka velice snažila jim vyjít vstříc. Proto farní rada rozhodla, že od příštího školního roku se
bude náboženství učit na faře, podle domluvy, ale pravděpodobně v pátek odpoledne, i vzhledem k
propojení s páteční mší svatou. Náboženství bude vyučovat Kateřina Musilová, rovněž v rámci podpory
jejího působení u nás (viz bod 1). Paní katechetce Janě Zehnalové opravdu mnohokrát děkujeme za její
dosavadní vynikající službu.
3. O prázdninách odchází na nové místo do Pozořic Pavel Lacina. Do Milonic přijde mladý kněz Jan
Krbec, dosud v Osové Bítýšce. Děkujeme Pavlovi velice za veškerou službu. Úterní mše svaté v
Kučerově budou od září pokračovat (možná jiný den, ale budou).
4. Příští schůze farní rady bude v neděli 8. září v 18:30 hodin.

