Setkání farní a ekonomické rady 25. 4. 2013
Přítomní abecedně:
J. D., K. H., L. H., J. M., M. P., A. P., J. S., B. U.
Projednávané body:
1) Svátky 1. a 8. 5 – v Lužicích nebude mše sv.
2) Pouť na Velehrad 8. 5. 2013 spolu s Dubňanskými farníky – vyzvednutí na aut. zastávce
„Rozcestí“ v 7:10, na Velehradě mše sv. v 9:00 h.
3) Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 9. 5.
4) Letnice
- od 10. 5. možnost připojit se k novéně k Duchu Svatému. Pozvání na vigilii do Dubňan 18. 5.
v 21:00. Slavnost Seslání Ducha Svatého v Lužicích: neděle 19. 5. 2013.
5) Májové pobožnosti – letos: v úterý přede mší a v neděli v 14:00. Bylo by dobré zapojit děti.
6) Boží tělo – čtvrtek 30. 5. 2013. Nebude adorace, 17:30 začíná mše sv. bez růžence a po mši
adorace.
Věneček (dekorace) monstrance – O. M. – ozdoba bude na monstranci (oproti loňsku letos ne na kříž a
ne na stolek).
- korouhve v kostele?
7) Ve zpovědnici vyměnit stará křesla za novější židle
8) Dotace od obce – Obecní úřad Lužice přispěl 15 000,- na opravu fasády. 20. 6. delegace
v Mikulčicích – čili do té doby nutno dokončit opravu fasády. Opravu provede p. P. H. Práce na soklu
5 400,- Kč, natřou se okna a dveře (hlavní a boční). 1 000,- Kč jako rezerva.
9) Zákristie – v plánu je nová lavice, sekretář, ev. elektroinstalace.
10) Brigáda na farní zahradě – bude vyhlášena na některou sobotu
11) Zpěv při mši – nový zpěváci na žalmy? zapojení dětí?
12) Lektoři – oslovit i nové, děti
13) Varhany – bylo by dobré mít pevný rozpis na pravidelné střídání varhaníků/varhanic (web?);
obdobně rozpis pro kostelníka
14) Výstava k osobě Jana Köllera – bude to na Starém kvartýru nebo na faře? Když na faře, bude
dost lidí, kteří se postarají o organizaci a hlídání výstavy?
15) 5. 7. 2013 v Mikulčicích nebude tradiční pouť Na valech.

