ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 22. LEDNA 2017 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: J. HREŽO, F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, P. MĚŘÍNSKÝ, V. BAČOVSKÝ, M. HLADKÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: V. ŠOUPALOVÁ, J. BŘOUŠEK, L. HLADKÁ, J. JAŠKOVÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: J. DUŠEK, D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Popeleční středa je letos 1. března. Farní duchovní obnova bude hned následující sobotu 4. března ve
farním domě a povede ji Pavel Konzbul, náš pomocný biskup, pedagog a spisovatel. Máte tip na téma?
Dejte vědět.
2. Předloni velmi zaujala kapela Dry Bones, která hrála ke mši svaté koncem června u Lipky. Bylo to její
poslední vystoupení, ale frontman kapely Jirka Dvořák založil nové uskupení LightHouse, které mimo
jiné hraje a zpívá a tvoří hudbu chval (worship), modlitbu hudbou. Domluvili jsme se, že budou
doprovázet při mši svaté u Lipky i letos, v pátek 30. června. Další možnost je, že by hráli i při mši
svaté na Zelený čtvrtek v kostele, přičemž tato bohoslužba by se volně překlopila do adorace, vyznání,
chval u Krista v Getsemanské zahradě. Možná by u toho mohl být i jáhen Jan Špilar. Farní rada s
tímto nápadem souhlasí, s tím, že bude zachován charakter tohoto výjimečného dne i bohoslužby,
včetně absence „zvonů“.
3. Na Velikonoce se opět připravují křty, první svatá přijímání a biřmování dospělých. Prosíme o pomoc
celou farnost, zejména v modlitbě.
4. Kostelničení a vůbec správa kučerovského kostela se daří dobře zvládat, což je skvělé. Bačovští se
starají o otevírání kostela a přípravu na mši svatou v neděli. spol v Kučerově. Paní Vokurková je
nemocná, modleme se za ni. Je třeba nakoupit nářadí na úklid. Farní rada rozhodla, že nakoupíme. Eva
Bačovská se bude starat o květiny, inspirovat se chce paní Krajtlovou.
5. Topení v Bohdalicích v krutých mrazech zapínáme i přes noc před, aby nezmrzly trubky a palmy.
6. Varhaníci s farářem a Jendou Duškem za scholu se musí domluvit, jak organizovat hudbu při pohřbech a
rozdělit mezi sebou hraní podle požadavků, náročnosti a podobně. František Hladký domluví
koordinační schůzku. Farní rada je ráda, že se při bohoslužbách užívá i Olejníkova ordinaria. Díky za
to Cyrilovi Zemanovi. Na schůzce domluvit i toho Olejníka.
7. 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:) Farář Jan tuto
prosbu vyhlásí v ohláškách, zda by někdo (kdo neuklízí v kostele) na sebe vzal starost o pravidelné
služby (případně i z maminek či tatínků dětí?). Farář uklízí celkem rád, ale nemůže vždy. Nabídneme
nějakou odměnu někomu za úklid (třeba dvě hodiny týdně)? Jest možno, ale dáme ještě šanci
dobrovolnictví. (Využít úterky, kdy farář obvykle na faře není?)
8. Pokud jde o probíhající generální opravu bohdalického kostela, obec Kozlany přispěly před koncem
roku 40 tisíci korunami a obce Bohdalice a Kozlany přislíbily podporu ve stejné výši jako loni i letos.
Pan Luboš Vymazal přispěl před pár dny stejně jako loni 30 tisíci korunami. Nižšími částkami loni
přispělo i několik dalších dárců, kteří nechtějí být jmenováni.
9. Pokud jde o přípravy oprav rostěnického a lysovického kostela, obec Lysovice schválila finanční
příspěvek na opravu kostela. Žádáme znovu i obec Rostěnice.
10. Příští setkání farní rady bude v neděli 19. března 2017 v 18:00 h ve farním domě.

