ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 18. LISTOPADU 2018 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. NOVOTNÝ, J. JAŠKOVÁ, P. MĚŘÍNSKÝ, J. HREŽO, V. ŠOUPALOVÁ, J. BŘOUŠEK, J. DUŠEK,
L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Pavlovická mládež přišla s tím, jestli by nebylo možné vedle velkých farních hodů o slavnosti
nanebevzetí Panny Marie pořádat pavlovické „hody“ k památce pavlovických patronů, svatých bratří
mučedníků Jana a Pavla (26. června). Farní radě to přijde jako výborná iniciativa, s tím, že by bylo
dobře o patřičné neděli slavit farní mši svatou přímo v Pavlovicích (místo dosavadní všednodenní mše
svaté u kapličky). První pavlovické „hody“ proběhnou 22-23. června 2019. Organizují Jiří Válka a
Nikola Skokanová.
2. Podle přání biskupa Vojtěcha budou sloučeny adorační dny farností a modlitby farností s olomouckým
kněžským seminářem, dosud nepříliš fungující. Zároveň se přistoupí k redukci míst těchto modlitebních
setkání, vzhedem k reálnému stavu farností. U nás bude zrušen adorační den v Rostěnicích, který byl
kdysi stanoven na 14. ledna. Oproti tomu znovu vzkřísíme adorační dny 5. srpna v Bohdalicích a
následně 6. srpna v Kučerově. Spojili bychom to s tradiční svátostí smíření o více kněžích a je to
zároveň výzva pro nás všechny farníky, jak tyto dny v půlce léta ještě využít.
3. Je třeba poptat se na kučerovském obecním úřadu, jak se posunula aktualizace hřbitovního řádu, aby
bylo jasno, jak postupovat ohledně údržby, čí spíše opravy tří kněžských hrobů. Plán je takový, že by
obec poskytla dlouhodobý pronájem hrobových míst kučerovské farnosti a aby byla vlastníkem
hrobového zařízení jasně označena farnost. Farnost by si pak vzala na starosti opravu těchto hrobů.
Pokud jde o hrob Paula Hrosse, rodina již na pomník doplnila chybějící sošku ukřižovaného Pána.
4. Jan Dušek oprášil nápad pozvat novokněze, aby s námi slavil mši svatou a udělil novokněžské
požehnání. Poptá se Tomáše Marady působícího v Brně na Petrinu, jaké jsou jeho možnosti. Farář Jan
se případně poptát Miro Kulifaje působícího v Brně na Petrově.
5. Vánoční stromky do kučerovského a bohdalického zajistí Martin a Ludmila Hladcí.
6. O čtvrté neděli adventní bude naše farní mše svatá přenášena Českým rozhlasem 3 Vltava. Vzhledem
k programu stanice začne v 9h, čímž pádem bude výjimečně pouze jedna mše svatá, a to v Bohdalicích.
Zpívat a hrát bude naše schola, na varhany Vašek Zeman. Je třeba domluvit odvoz auty kučerovských
farníků, kteří sami auto nemají.
7. Brzce ranní rorátní mše svatá bude v sobotu 22. prosince v 6:30h v Bohdalicích, pak farní snídaně.
8. Vánoční bohoslužby budou na Štědý den 24. prosince v 16h v Kučerově, ve 23h v Bohdalicích, na
Boží Hod 25. prosince v 8h v Bohdalicích, v 10h v Kučerově, na Štěpána v 8h v Rpstěnicích, v 10h v
Lysovicích.
9. Svatý Mikuláš nás navštíví při bohoslužbách v neděli 9. prosince (zařizuje Janko Hrežo a Ludmila
Hladká).
10. Příští setkání farní rady bude po volbách, po domluvě s novými členy.

