ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V SOBOTU 7. ZÁŘÍ 2013 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, FR. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, L. ŠOUPAL, J. HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. V kučerovském kostele je třeba dořešit (1) otevřený záklop na střeše (vyřešíme s Martinem Hladkým),
(2) opravu dveří na věž (řeší se s architektkou Editou Vlčkovou), (3) nedodělanou drenáž od kostela ke
hřbitovní zdi směrem k obci (Vlastík Bačovský domluví s kučerovskými hasiči).
2. Na rostěnickém kostele jsou zacpané rýny. S horolezci domluví Pavel Měřínský a kontaktuje s Květou
Součkovou.
3. Filcové pásy na sezení v lavicích bohdalského kostela chybí, protože byly shledány jako nevyhovující.
Zkušenosti s novým řešením svižně zjistí Jan Hanák na pondělní rekolekci s kněžími děkanství.
4. Jsou nejasnosti ohledně účelu poslední sbírky v měsíci „na pastoraci“. Jan Hanák vysvětlí nejbližší
neděli.
5. Farní rada se shodla, že mše svaté v Kučerově, Hlubočanech a Lysovicích budou bývat v pondělí v 18
hodin, a to takto: Kučerov – Lysovice – Kučerov – Hlubočany, to znamená každý druhý týden v
Kučerově a každý čtvrtý týden v Hlubočanech, respektive v Lysovicích. V Rostěnicích bude bývat mše
svatá jednou měsíčně v sobotu v 18 hodin. Na webových stránkách tyto informace spraví Jan Hanák.
6. Omítka v interiéru bohdalského kostela kolem vchodových dveří opadává, což je třeba spravit. Zajistí
František Hladký s Martinem Hladkým.
7. Pouť na Hostýn (12. října): Vyrazí se již o půl sedmé ráno z Bohdalic (to znamená z ostatních vesnic
mimo Manerova o chvíli dřív), aby se v klidu stihla křížová cesta a mše svatá. Za cestu se bude vybírat
stejně jako loni, to znamená 200 korun dospělí a 100 korun děti. Pojedou dva velké autobusy a oba dva
mají povolení k vjezdu až nahoru.
8. V neděli 29. září poděkujeme Bohu při obou mších svatých za letošní úrodu. V Bohdalicích při tom
bude zpívat sbor Církve bratrské z Brna. Odpoledne v 17 hodin pak bude v bohdalském kostele koncert.
9. Příští schůze farní rady bude v neděli 13. října v 18:00 hodin.

