ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V SOBOTU 19. PROSINCE 2015 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. JAŠKOVÁ, F. HLADKÝ, V. ŠOUPALOVÁ, J. DUŠEK, M. HLADKÝ, L. HLADKÁ, J. HANÁK, J. BŘOUŠEK, J.
NOVOTNÝ, J. HREŽO, P. MĚŘÍNSKÝ
OMLUVENI: M. HLADKÝ, L. HLADKÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, V. BAČOVSKÝ
HOSTÉ: PANÍ ŠOLTOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Jan Dušek ocenil rorátní mši svatou s rorátní farní snídaní a navrhuje, aby bývala v Adventu každou
sobotu. Farní rada se dohodla, že Jan udrží návrh v paměti a přednese ho na podzim – uvidíme, jak se
budeme na tento úkol cítit:)
2. Jarmila Jašková přednesla informaci o možných dotacích na církevní stavby (IROP). Jan Hanák se na
to zeptá manažera stavebních investic našeho děkanství Pavla Galaty, který tyto věci registruje.
3. Adventní koncert Husakova Quarteta hodnotí farní rada jako skvělý – živý a dobře navštívený (odhad
kolem 80-100 účastníků). Díky velice za nápad a organizaci Václavu Zemanovi.
4. Věra Šoupalová navrhla, aby Mikuláš v kostele byl vedený více duchovně, nejen rozdat sladkosti. Farní
rada souhlasí, je třeba se na to za rok více zaměřit, ale už dříve přemýšlet, jak na to. Kdo se toho ujme?
Bylo by fajn, kdyby se akce více akcentovala a snad i organizovala skrze klub dětí a scholu.
5. Pohřeb Wolfganga Mannera, který zemřel během poválečného odsunu a byl bez pohřbu umístěn na
vyškovský hřbitov, bude v neděli 24. ledna v bohdalském kostele, přesně v den sedmdesátého výročí
jeho smrti. Před pár měsíci byl exhumován a na pohřbu tedy bude rakev s jeho ostatky, kterou pak
uložíme do rodinné hrobky. Dlužíme mu to, neboť patřil se svou rodinou do našich farností (Mannerové
navíc plnili dobře své donátorské povinnosti a koneckonců celý současný bohdalský kostel stojí jejich
zásluhou), byl po válce nehezkým způsobem vyhnán a pohřební mši svatou nikdy neměl. Zároveň to
může být pro nás šance, jak v našem kraji symbolicky ukončit tuto historickou ránu, jako akt odpuštění
a smíření.
6. Farní radu navštívila paní Šoltová z Rostěnic, aby se svým pohledem vyjádřila ke kontroverzi, která
vznikla letos v souvislosti s poutníky na Velehrad (viz zápis ze zářijového setkání farní rady). Farní rada
děkuje paní Šoltové za názor i za její práci pro farnost a doufá, že budeme spíš vzájemně hledat cesty k
sobě, než se zbytečně rozdělovat. Určitě to půjde:)
7. Koho pozveme na postní duchovní obnovu 2016? Jan Hanák zkusí pozvat Pavla Posáda. Téma k Roku
milosrdenství.
8. Příští setkání farní rady bude v sobotu 13. února 2016 v 18:00 h ve farním domě.

