ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V SOBOTU 8. ŘÍJNA 2016 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, J. HANÁK, V. ŠOUPALOVÁ, F. HLADKÝ, J. DUŠEK, J.
BŘOUŠEK, J. HREŽO
OMLUVENI: L. HLADKÁ, M. HLADKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, J. JAŠKOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Objevila se stížnost ohledně atmosféry v autobusu při tradiční pouti na Hostýn. Bylo by dobře, aby se v
autobusu modlilo, případně zpívalo, četlo, prostě aby pouť začala dřív, než až na samotném Hostýně. Je
ovšem rovněž třeba, aby se toho někdo tak nějak organizačně ujal. Může to udělat farář, ale zároveň
dozajista není jediný ve farnosti, kdo se modlí a umí modlitbu vést. Pokud ano, bylo by to s naší vírou
krušné. Vzhledem k tomu, že bylo a asi bude i v budoucnu třeba brát nějaká auta navíc, včetně toho
farářova, protože jeden autobus nestačí, ale dva už jsou zase moc, i z praktických důvodů je obtížné, aby
farář jel v autobusu. Najde se propříště někdo v autobusu plném křesťanů, kdo by se toho ujal? Vedle
modlitby by jistě nezaškodil třeba i akordeon s veselým pěním, nejen v autobusu, ale i na samotném
Hostýně. Pro radost:)
2. Jako evergreen se vrací téma tenčících se úklidových skupin v bohdalském kostele. Lid ochotný
uklízet stárne a nikdo mladší se příliš nehrne (samozřejmě, výjimky jsou, což je moc dobře). Napadá
někoho, jak inspirovat mladší, rodiny? A našel by se někdo, kdo by občas pomohl (vedle generálních
úklidů dvakrát za rok) s úklidem na faře, což se týká občasného důkladnějšího umytí podlah a záchodů
(fara se používá, což je skvělé, ale zejména v zimním období se do ní též zanáší spousta různých
nečistot)? Děkujeme:)
3. Pokud jde o nový model příspěvku farností na platy kněží, techniků stavebních investic, účetních,
katechetů etc., tedy takzvaný fond PULS, rozhodla farní rada, že podzimní diecézní sbírku v našich
farnostech rozdělíme na dvě – jednu jarní a druhou ve společném termínu podzimním, a pak pošleme na
biskupství součet. Důvod je prostý: lépe se přispívá dvakrát nižší částka, než jednou větší. Díky za
součinnost a podporu.
4. Možnost svátosti smíření o více kněžích před týdnem modliteb za zemřelé bude v neděli 30. října
odpoledne v bohdalském kostele. Mše svaté s modlitbou na hřbitovech pak budou 31. října v Kučerově,
1. listopadu v Bohdalicích, 2. listopadu v Lysovicích a 5. listopadu v Rostěnicích. Nemocné bude farář
navštěvovat 2. listopadu.
5. Farní rada navrhuje klub dětí přejmenovat na dívčí klub a též ho tak zacílit – i vzhledem k tomu, že se
obtýden střídá s ministrantským, tedy chlapeckým klubem, což je třeba i zdůrazňovat, že je totiž určen
pro všechny kluky. Farář se poradí s vedoucími klubu dětí Míšou Ševčíkovou a Petrem Duškem.
6. Příští setkání farní rady bude v neděli 20. listopadu 2016 v 18:00 h ve farním domě.

