ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 6. ZÁŘÍ 2014 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, P. MĚŘÍNSKÝ, O. FIALA, F. HLADKÝ, J. HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada rozhodla, že tradiční pouť na Hostýn bude v sobotu 20. září. Poutní referentkou bude paní
Věra Šoupalová. Objednáme jeden autobus, což zařídí paní Věra Šoupalová a František Hladký. Další
pojedou auty.
2. V říjnu proběhne závěrečná fáze revitalizace farního domu, výměna vstupního schodiště a dokončení
vstupní haly. První přípravná brigáda bude v sobotu 27. září od 8. hodiny ranní. Další pak bude v říjnu v
přímé souvislosti s tvorbou nových schodů. Vše bude koordinovat Miroslav Smejkal.
3.

Farní rada rozhodla, že bude obnoveno zvonění na bohdalickém kostele, a to každý den v poledne a
večer v šest hodin. Pokud jde o ranní zvonění, prozatím obnoveno nebude, do budoucna je třeba to
zvážit a každopádně brát v úvahu názory všech obyvatel Bohdalic. Do budoucna by se mohla zprovoznit
akustika hodin (po čtvrthodinách), ale je třeba opravit táhla.

4. Téma dokončení oprav kučerovského kostela nebylo možné projednat pro absenci členů Farní rady z
kučerovské farnosti. Šlo o téma úprav na půdě (půdovky a zadeklování), oplechování vstupních dveří na
věž, úpravu mříží ve vnitřním vstupu do kostela a zabezpečení „elektro-skříně“, děkovný nápis v omítce
na vnější fasádě kostela, nový schod pod oltářem (resp. nové koberce), návrh na využití torza staré
gotické křtitelnice v souvislosti s novou mozaikou pod kůrem.
5. Letos na podzim končí volební období současné Farní rady. Volby do nové Farní rady budou
vyhlášeny v listopadu. Změna bude v počtu volených členů nové Farní rady. Bohdalická farnost bude
mít 6 členů, kučerovská farnost 3 členy, rostěnická farnost 1 člena a lysovické společenství 1 člena.
6. Příští schůze farní rady bude v neděli 5. října v 18 h ve farním domě.

