ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V NEDĚLI 16. ČERVNA 2019 VE FARNÍM DOMĚ
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, J. DUŠEK, L. HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HREŽO, J. BŘOUŠEK, J. NOVOTNÝ, V. ŠOUPALOVÁ,
J. JAŠKOVÁ, J. HANÁK
OMLUVENI: M. BAČOVSKÝ, V. BAČOVSKÝ
OSTATNÍ NEPŘÍTOMNI: D. CHLUDILOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Obec Kučerov (za drobného přispění farnosti) dotaci na opravu tří kněžských hrobů na kučerovském
hřbitově získala. Skvělé, o památku na tři dobré farní kněze bude tedy postaráno:)
2. Začátkem června byly dokončeny opravy statiky lysovického kostela. Letos akce přišla zhruba na čtvrt
milionu, z toho 180 tisíc korun je z dotace Ministerstva kultury, zbytek z dotace obce Lysovice. Zároveň
jsme brigádnicky opravili část výmaleb kostela, vybavení, inovovali osvětlení atakdál. Pomáhali místní
i přespolní. Paráda, komunita funguje. Moc díky:)
3. Postupné kompletní úpravy osvětlení v bohdalském kostele jsou částečně hotovy (výměna halogenů
a zářivek v presbytáři za ledkové). Pokud jde o svítidla v lodi kostela (nad lavicemi), počkáme do podzimu, až ubude přirozené denní světlo a uvidíme, jaká výkonnost bude třeba a nahradíme je za výkonnější, taktéž ledková. Zajišťuje František Hladký.
4. Obnovené farní adorační dny spojené s modlitbou za bohoslovce se uskuteční ve dnech 5-6. srpna.
V pondělí 5. srpna bude od 9h celý den k tiché adoraci, modlitbě, meditaci otevřený bohdalský kostel
(16-18h s možností svátosti smíření), tento den dovršíme mší svatou za bohoslovce v 18h. V úterý
6. srpna bude takto od 9h celý den otevřený kučerovský kostel (16-18h s možností svátosti smíření),
i tento den dovršíme mší svatou za bohoslovce v 18h.
5. Nejbližší možnost svátosti smíření o více kněžích bude v neděli 4. srpna od 16h v bohdalském kostele.
6. Stalo se, že se uvolnila dosti důležitá služba pravidelného úklidu ve farním domě. Našel by se někdo,
kdo by ideálně jednou týdne (případně obtýden) pomohl? Jde o umytí podlah ve farním sálu, schodiště a
zádveří a záchodů podle potřeby. Samozřejmě stále platí i nabídka odměny za tuto práci (dle domluvy).
Děkujeme.
7. Pokud jde o pravidelné týdenní úklidy bohdalského kostela, farní rada apeluje na aktivitu mladých.
V současné době je to téměř výhradně na obětavých seniorech a těm síly ubývají. Prosíme o pomoc.
8. Termíny nadcházejících akcí pro připomenutí: Hodové mše svaté budou letos v neděli 23. června v 8h
v Pavlovicích, ve stejný den v 10h v Lysovicích, v neděli 30. června v 10h v Kučerově, v pátek
5. července v 13:30h v Rostěnicích, v neděli 18. srpna v 8h v Bohdalicích. Mše svaté u kapliček budou
letos ještě v pátek 28. června v 18h u lipky a v neděli 1. září v 10h ve Zvonovicích. Letošní pouť na
Hostýn bude v sobotu 21. září (při mši svaté budeme slavit i svatbu Tomáše Javorského, který byl u nás
o Velikonocích pokřtěn).
9. Příští setkání farní rady bude v neděli 22. září 2019 v 18:00 h ve farním domě.

