ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 16. LISTOPADU 2014 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, P. MĚŘÍNSKÝ, J. NOVOTNÝ, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, O. FIALA, L. VOKURKOVÁ, V.
BAČOVSKÝ ST., V. BAČOVSKÝ ML., J. HANÁK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Revitalizace farního domu se chýlí ke zdárnému konci. Díky všem. Špatně spádovaná venkovní terasa
bude řešena brigádnicky na jaře, a to litou betonovou dlažbou s dilatačními spárami.
2. Dokončení oprav kučerovského kostela: Půdovky na půdě a zadeklování půdy v příštích dnech zajistí
Martin Hladký.
3. Je třeba vyspravit odpadané tašky na bohdalickém kostele, možná s pomocí horolezců. Zařídí Pavel
Měřínský a František Hladký. Na jaře by bylo třeba nově natřít vchodové dveře do kostela.
4. V Adventu budou opět večerní bohoslužby začínat průvodem dětí s lampami. Ministranti byli požádáni,
aby při tom pomáhali dětem-neministrantům. Je třeba dobře koordinovat hraní rorát a tento průvod, aby
nevyzněl do ztracena – roráty se budou hrát až se začátkem průvodu, ne dřív. Tradiční brzce ranní
rorátní mše svatá bude v bohdalickém kostele v sobotu 20. prosince v 6:30 ráno. Možnost předvánoční
svátosti smíření s Mirkem Slavíčkem, Janem Krbcem a Janem Hanákem bude v neděli 21. prosince od
16:00 v bohdalickém kostele. Vánoční stromky do kostelů zařídí Vlastimil Bačovský st. Vánoční
bohoslužby budou 24. prosince v 16:30 v Kučerově a ve 23:00 v Bohdalicích, 25. prosince v 8:00 v
Bohdalicích a v 10:00 v Kučerově, 26. prosince v 8:00 v Rostěnicích a v 10:00 v Lysovicích (hrají
manželé Šánovi – Koňaboj), 28. prosince v 8:00 v Bohdalicích a v 10:00 v Kučerově, 1. ledna v 8:00 v
Bohdalicích a v 10:00 v Kučerově.
5. Díky dosluhující farní radě za dobrou a mnohdy velice obětavou práci :).
6. Příští schůze nové farní rady bude v neděli 4. ledna 2015 v 18 h ve farním domě.

