ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V PÁTEK 13. BŘEZNA 2015 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, J. BŘOUŠEK, J. HREŽO, M. HLADKÝ,
L. HLADKÁ, J. JAŠKOVÁ, V. BAČOVSKÝ, J. HANÁK
HOST: V. ZEMAN
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada byla seznámena s hospodařením farností v minulém roce a s výhledy do budoucna. Pozvání
k tomuto bodu nikdo další z farníků nevyužil. Farní rada rozhodla, že v základních bodech budou
farnosti s hospodařením seznámeni v ohláškách následující neděle.
2. Z členů Farní rady byli k dnešnímu dni jmenováni noví členové Ekonomické rady, a to František
Hladký a Jan Hrežo za farnost Bohdalice, Vlastimil Bačovský za farnost Kučerov a Jarmila Jašková za
farnost Rostěnice.
3. Jan Dušek předestřel možnost duchovních obnov pro naši mládež na Velehradě, kde bývají šestkrát do
roka. Nejbližší možnost bude první víkend po Velikonocích. Zájemci nechť se Jendovi hlásí.
4. Ohledně rekonstrukce unikátních varhan v kučerovském kostele farní rada rozhodla, že první fázi,
totiž výměnu kompresoru v ceně přibližně 40.000 korun zafinancuje farnost z vlastních zdrojů. Akci
provede varhanář Tomáš Jeřábek (viz zápis z minulého setkání Farní rady). Ze strany farnosti je
kontaktem s vahanářem pověřen Václav Zeman, který akci i inicioval.
5. Farní rada rozhodla o znovuzavedení pravidelných sbírek do fondu oprav poslední neděli v měsíci. V
Kučerově se bude v nejbližších měsících vybírat na varhanní kompresor.
6. Náš farní okrsek se letos zúčastní Noci kostelů v pátek 29. května, a to v Bohdalicích. Jednání už
probíhají i s Kateřinou Smejkalovou, Dagmar Martinkovou a Jiřím Novotným ohledně širšího záběru
akce. Plán je takový, že v 18 hodin se začne mší svatou, pak přibližně v 19 hodin se půjde přes hrobku
Mannerů na prohlídku staré fary, pak přibližně ve 20 hodin na prohlídku zámku a jeho význačných
historických prostor v kontextu se současností, a pak přibližně ve 21 hodin se zakončí v kostele
prohlídkou, malým koncertem, který zajistí Václav Zeman a jeho hosté, rozjímáním a závěrečnou
modlitbou.
7. První svaté přijímání v našem farním okrsku proběhne letos v neděli 14. června při mši svaté v 8
hodin v Bohdalicích. Bude oznámeno v ohláškách.
8. Možnost svátosti smíření před Velikonocemi bude tradičně na Květnou neděli od 16 hodin v
bohdalském kostele (Mirek Slavíček, Jan Krbec, Jan Hanák). Mše svatá na Zelený čtvrtek bude v 18
hodin v Bohdalicích, obřady na Velký pátek v 18 hodin v Kučerově, vigilie Zmrtvýchvstání Páně na
Bílou sobotu v 21 hodin v Bohdalicích. V neděli Zmrtvýchvstání Páně budou mše svaté v 8 hodin v
Bohdalicích a v 10 hodin v Kučerově. Na pondělí velikonoční budou mše svaté v 8 hodin v
Bohdalicích a v 10 hodin v Rostěnicích. Modlitební bdění bude letos jako obvykle na Bílou sobotu od
9 hodin až do noční vigilie, ale nově také v noci po mši svaté na Zelený čtvrtek (dozajista tam bude
Jan Hrežo, Jarek Břoušek, František Hladký). Budou vytvořeny rozpisy po hodinách.
9. Příští setkání farní rady bude v pátek 24. dubna 2015 v 19:00 h ve farním domě.

