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

18. 12. 2010
fara v Bohdalicích

Předsedající: Jan Hanák
Zapisovatel: Jana Břoušková
Přítomní: J. Hanák, L. Šoupal, J. Hrežo, C. Zeman, F. Hladký, J. Novotný, D. Chludilová, J.
Břoušková, L. Vokurková, M. Hladký, V. Bačovský ml., V. Bačovský st., Jiří Dušek, Anna
Dušková, Martina Hladká
1. Přivítání
2. Opravy kostela v Kučerově
- po konzultaci s p. Lokajovou (technická administrátorka děkanství) nebude farnost žádat o
dotaci na opravy kostela v Kučerově opět v roce 2011, jelikož bychom dotaci pravděpodobně
nezískali. Žádost bude podána později.
- farní rada diskutovala o možnostech řešení vlhkosti kučerovského kostela
3. Oprava a instalace nové báně a kříže v Bohdalicích
- farní rada odhlasovala návrh p. Měřínského a p. Hladkého, kteří zajišťují opravu poškozené
báně bohdalického kostela, náklady za opravu budou činit přibližně 70.000 Kč (v ceně je
zhotovení nové měděné báně, oprava kříže a celkové pozlacení) + náklady za vyzdvižení na
věž
4. Sloučení farnosti Rostěnice s farností Kučerov
- farní rada diskutovala o již uskutečněném sloučení farností Lysovice, Rostěnice s farností
Kučerov
- jelikož autobusovou linku využívají pouze 2 lidé, bude z ekonomického hlediska linka
zrušena a nahrazena odvozem osobními auty některými farníky z Kučerova, kteří se v této
službě budou střídat
- o. Jan nabízí možnost bohoslužby v lysovickém kostele nepravidelně např. 1x za 6 týdnů,
podobně jako je tomu v Hlubočanech
5. Tříkrálová sbírka
- Tříkrálová sbírka 2011 se koná v rozmezí 1. - 16. ledna 2011. Zájemci z řad dětí i dospělých
se mohou hlásit u p. Anny Duškové
Více informací www.trikralovasbirka.cz
6. Betlémské světlo
- od středy 22.12.2010 bude v předsíni bohdalického kostela betlémské světlo
7. Úprava liturgického prostoru kostela v Kučerově
- pastorační rada farnosti Kučerov diskutovala o možnostech úprav liturgického prostoru
v kučerovském kostele (odstranění koberce, úpravy kolem oltáře a ambónu, …)
8. Příští schůze farní rady proběhne 5.2.2011 v 18 hod na faře v Bohdalicích, členové
farní rady budou seznámeni s vyúčtováním za rok 2010

