ZÁPIS ZE SCHŮZE FARNÍ RADY FARNOSTÍ BOHDALICE, KUČEROV,
ROSTĚNICE
Datum:
Místo:

15. 1. 2012
fara v Bohdalicích

Předsedající: Jan Hanák
Zapisovatel: Jana Břoušková
Přítomní: J. Hanák, L. Šoupal, C. Zeman, F. Hladký, P. Měřínský, V. Bačovský st., M.
Hladký, M. Ouředníková, J. Novotný, O. Fiala, J. Hrežo, , K. Jedličková, J. Břoušková
1. Přivítání
2. Probíhá vyúčtování ve farnostech za minulý rok (zajišťuje Formánková, Hanák)
3. Opravy
- opět se bude podávat žádost o dotaci na dokončení oprav Kučerovského kostela
- žádost o dotaci na opravu Lysovického kostela, který je v havarijním stavu
- oprava zvonění v kapličkách v Pavlovicích a Manerově (zajišťuje Hrežo)
4. Život a dění ve farnostech
- lektoři – nábor nových lektorů v Bohdalicích (o. Jan bude informovat v ohláškách)
- úklid – zapojení více lidí do úklidu v Bohdalicích, někteří stávající farníci již tuto službu
nemohou vykonávat, oslovit nové lidi, kteří by měli chuť se touto formou zapojit do života
farnosti (o. Jan bude informovat v ohláškách)
- kurz liturgie – v obou farnostech bude v brzké době probíhat kurz liturgie (vysvětlení
postojů, symbolů, gest apod., které během liturgie vykonáváme), kurz bude součástí nedělních
promluv (zajišťuje o. Jan)
- Škorpík – koncem února bude vycházet další číslo farního časopisu Škorpík, své příspěvky,
články, náměty nebo zajímavosti můžete zasílat Liborovi Šoupalovi
- o. Jan žádá, aby farníci využívali možnosti zpovědi či duchovního rozhovoru před páteční
mší svatou
- nástěnka s informacemi zvenčí kostela v Bohdalicích (zajišťuje Hladký, Měřínský)
- Postní duchovní obnova – 3. 3. 2012 v obecním sále v Bohdalicích (vedle OÚ), přednášet
bude Jan Špilar – jáhen, kadeřník, obhájce manželského svazku
- 13. – 18. 2.2012 bude o. Jan Hanák v zahraniční – páteční mše svaté v Bohdalicích nebudou,
místo nich budou probíhat bohoslužby slova, které povede František Hladký
- 2. 2. 2012 mše sv. v Rostěnicích – 18 hod
- 8. 2. 2012 mše sv. v Lysovicích – 18 hod
- příští setkání farní rady proběhne 11. 3. 2012 v 18 hod na faře v Bohdalicích

