ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 22. ZÁŘÍ 2018 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, J. JAŠKOVÁ, P. MĚŘÍNSKÝ, J. HREŽO, V. ŠOUPALOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: J. BŘOUŠEK, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ, J. DUŠEK
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Setkání farní rady začínáme modlitbou. A děkujeme při ní mnohokrát Vlastíkovi Bačovskému, za jeho
věrnou, vytrvalou, trpělivou službu, děkujeme za jeho přátelství.
2. Již byla dokončena letošní oprava dřevěných konstrukcí věže bohdalského kostela. V neděli 14. října o
druhé hodině odpolední uspořádáme Den otevřené půdy, aby kdokoliv mohl vidět, co se udělalo, jak
krásně a bytelně to vypadá a tak vůbec:)
3. Dokončuje se letošní etapa oprav statiky lysovického kostela. Vše probíhá podle plánu. Nad plán se
ovšem ukázalo, že elektroinstalace kostela je ve stavu nejen havarijním, ale přímo životu nebezpečném
a bylo třeba přistoupit k její kompletní výměně, což znamená navýšení nákladů o zhruba 50.000 korun.
Ovšem vzhledem k tomu, že lysovická obec dostála svému slibu a přispěje v letošním roce 100.000
korunami, za což velmi děkujeme:), podaří se vše finančně zvládnout. Celkové náklady letošní etapy
dosahují výše přibližně 550.000 korun. Celkové náklady za oba roky od začátku generální opravy tak
letoškem dosáhnu výše přibližně 1.300.000 korun
4. Blíží se volby do Farní rady. Vyhlášení voleb bude v neděli 30. září a podruhé 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. Velký úklid farního domu bude v sobotu 13. října od 9h.
6. Bohoslužby za zemřelé o Dušičkách: ve čtvrtek 1. listopadu v 17h mše svatá v Kučerově, pak modlitba
na hřbitově, v pátek 2. listopadu v 18h mše svatá v Bohdalicích, pak modlitba na hřbitově, v sobotu 3.
listopadu v 16h modlitba na hřbitově v Lysovicích, pak v 17h mše svatá v Rostěnicích, pak modlitba na
hřbitově.
7. Svátostné návštěvy nemocných budou ve čtvrtek 1. listopadu.
8. Příští setkání farní rady bude v neděli 18. listopadu 2018 v 18:00 h ve farním domě.

