ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 9. LEDNA 2015 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: P. MĚŘÍNSKÝ, J. NOVOTNÝ, M. HLADKÝ, F. HLADKÝ, L. HLADKÁ, J. JAŠKOVÁ, V. ŠOUPALOVÁ, D.
CHLUDILOVÁ, J. DUŠEK, J. BŘOUŠEK, J. HREŽO, J. HANÁK
OMLUVENI: V. BAČOVSKÝ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Proběhla volba místopředsedy farní rady. Ze dvou navržených kandidátů získal deset hlasů František
Hladký, jeden hlas Jan Hrežo, jeden byl nepřítomen a jeden se zdržel. František Hladký volbu přijal.
Díky :)
2. Rozpis lektorů nedělních čtení v bohdalském kostele je třeba aktualizovat. Členové farní rady budou
oslovovat schopné lektory ve svém okolí, stejně jako bude vyhlášeno v kostele. Aneb Nebojte se sloužit.
Koordinuje J. Novotný.
3. Bylo by dobré, aby naše šikovná schola pro své čerstvé nejmladší členy fungovala jako společenství,
aby setkávání každou druhou sobotu bývalo v pravidelném čase, aby si případně zahráli s nejmladšími
nějakou hru, pomodlili se a tak. Schola je autonomní jednotka a jsme velmi rádi, že je, takže jde
samozřejmě o doporučení a prosbu, žádný diktát. Díky :)
4. Je možné, že letos budou opět otevřeny nějaké evropské fondy na opravu sakrálních památek.
Informace dobře zprostředkovává MAS Společná cesta, ale je dobré se dívat i jinudy. Prostředky pro
opravu fasády kostela v Rostěnicích bude hlídat J. Jašková s rostěnickým starostou Romanem Petříkem.
Je třeba podobně hlídat možné granty pro opravu fasády bohdalského kostela a čehokoliv na lysovickém
kostele. Již delší dobu na tom pracuje farář Jan s technickým administrátorem našeho děkanství Pavlem
Galatou. Ale každý nápad a ostříží zrak, pokud jde o finanční zdroje, přijde vhod. Díky za dobré
informace :)
5. V bohdalském kostele má občas někdo problém s technickou srozumitelností ozvučení kázání.
František Hladký zkusí nejprve upravit hlasitost a výšky mikrofonu. Pokud toto nebude fungovat, pak s
návrhem řešení osloví odborníka. Každopádně vyzýváme všechny, kdo špatně slyší, aby se zkusili
přesunout v rámci kostela na místo, kde možná uslyší lépe, neboť taková místa jsou a volná místa taky.
6. Problematická situace ohledně výuky náboženství bude řešena takto: Náboženství budou vyučovat
Školské sestry ze Slavkova, a to každý pátek od 15:30 do 16:30 (možná ve dvou souběžných skupinách
– uvidí se podle potřeby). Bylo by dobře, aby pak až do mše svaté fungoval klub dětí. Podrobně se o
tom farář Jan pobaví s Renčou Novotnou a Marianem Majerčákem a Míšou Ševčíkovou. Přičemž pokud
by někdo chtěl pomoci s pátečním klubem dětí, budeme velice rádi a vděčni. Vzhledem k větší délce
takového pátečního bloku musíme myslet třeba i na svačinu :)
7. Vzhledem k hlasům z kučerovské farnosti se realizace mozaiky pod kůrem prozatím odkládá, dokud
nebude řádně vyřešen liturgický prostor oltáře a ambonu kučerovského kostela, přičemž přistoupíme
k radikálnějšímu řešení. S návrhem nového oltáře a ambonu bude osloven architekt a výtvarník Jiří
Šťasta, autor již zmíněné mozaiky.
8. Příští setkání farní rady bude v pátek 6. února 2015 v 19:15 h ve farním domě.

