ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 24. ČERVNA 2018 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, J. JAŠKOVÁ, P. MĚŘÍNSKÝ, M. HLADKÝ, J. HREŽO, J. DUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ,
J. HANÁK
OMLUVENI: J. BŘOUŠEK, L. HLADKÁ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, V. BAČOVSKÝ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. V pondělí 18. června byl předán lysovický kostel stavařům k letošní fázi oprav statiky. Podařilo se
nám opět získat dotace z veřejných zdrojů (Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury) a letošní investice
tedy dosáhne zhruba půl milionu korun. Jsou jisté potíže s přislíbeným příspěvkem lysovické obce, ale
věříme, že se ku prospěchu věci vyřeší. Obec před dvěma lety v osobě starosty sama přišla s tím, že má
velký zájem na opravě kostela a že po dobu oprav bude přispívat přibližně sty tisíci korun ročně, což byl
pro nás z více důvodů dost důležitý závazek. Loni obec přispěla sedmdesáti tisíci korunami, farnost
mezitím za loňský a letošní rok sehnala a investovala přibližně milion dvě stě tisíc korun.
2. Manerovskou lípu svobody jsme jako nadějnou nominovali na letošní Strom roku. Do užšího finále se
už ale neprobojovala. I tak ji máme rádi a ceníme si jejího napínavého příběhu, díky Jarku Novotnému:)
3. Vzhledem k nepříliš utěšenému stavu kancionálů v bohdalském kostele padl z farnosti návrh opatřit na
ně obaly. Věc se posunula tak, že Pavel Měřínský st. a František Hladký vytvořili v lavicích poličky,
aby se vazby kancionálů dále neničily a byly dobře uloženy a na opotřebenější kancionály se pořídily
obaly. Díky:)
4. Na podzim skončí funkční období farní rady a bude třeba uspořádat nové volby. Vyhlášení voleb
bude v neděli 14. října, přičemž do další neděle bude moci kdokoliv z farníků přinést návrhy jmen. Toto
první kolo bude ukončeno v neděli 21. října. Z těchto jmen budou sestaveny kandidátky do druhého kola
voleb a kandidátky budou rozdány v neděli 28. října. Na rozmyšlenou pak budou tři týdny (farář Jan
bude mezitím na operaci). Druhé kolo voleb pak proběhne v neděli 18. listopadu a o týden později v
neděli 25. listopadu budou vyhlášeny výsledky. Viz Konstituce Farní rady (spolem.cz).
5. Bohoslužby u kapliček, hody a další: 29. června v 18h mše svatá u lipky, 30. června v 17h žehnání
krojovaným v Kučerově, 1. července v 10h hodová mše svatá v Kučerově, 5. července v 13:30 hodová
mše svatá v Rostěnicích, 19. srpna v 8h hodová mše svatá v Bohdalicích, 26. srpna „hodová“ mše svatá
ve Zvonovicích.
6. Farní rada projednala návrh Dušana Ševčíka, aby nedělní Te Deum na ukončení bohdalských hodů
proběhlo v Manerově (u kaple svatého Františka Xaverského?), když krojované hody v Bohdalicích
letos patrně nebudou. Farní rada se dohodla, že je dobře hody zakončit ve farním kostele, od něhož se
koneckonců odvozují, že to podporuje sounáležitost obcí farnosti a má to duchovní sílu.
7. Tradiční pouť na Svatý Hostýn bude v sobotu 29. září, autobus je domluven. Díky Věře Šoupalové:)
8. Příští setkání farní rady bude v sobotu 22. září 2018 v 19:00 h ve farním domě.

