Setkání farní a ekonomické rady 24. 10. 2013
Přítomní abecedně:
pí H. B., pí J. D., p. M. H., pí K. H., p. P. M. st., p. J. M., pí H. P., p. J. S., p. A. P., o. B. U.
Projednávané body:
1) Dluh z opravy farního centra – bude následovat splátka (finance na účtu + sbírky z vánočních
svátků) 100 000,- Kč
2) Oprava střechy farního centra
- bude se žádat u MASK o dotaci – navrhuje p. H.
Před provedením opravy by bylo vhodné mít více návrhů s rozpočtem a následně vybrat nejvhodnější
návrh.
Domluva s p. B.: p. B. již spolupracoval na opravě střechy kostela. P. B. s p. S. navštívili půdu na faře
a zkontrolovali stav.
Výsledek setkání: střecha plus veranda je změřená, p. B. vyhotoví (pravděpodobně do konce ledna)
nabídku (práce, krytina, klempířina), která bude již konečná.
Dle nabídek se udělá výběrové řízení.
Úklid půdy:
- je nutno zhodnotit, jestli se dá nějak využít ještě stupně od starého oltáře. Do doby, než by si to
někdo vzal, bylo by dobré tyto věci uschovat pod střechu a zachovat stav, aby se materiál nepoškodil
vlivem povětrnostních podmínek.
Pronájem:
hodonínský p. děkan Zouhar věc schválil, kvůli odesílání návrhu na biskupství před svátky se jednání
protáhlo.
- před nastěhování nájemnice je nutno vyklidit byt, jsou tam uložené věci - oblečení pro charitu (věci
by se mohly operativně umístit do farní kanceláře, nicméně je nutno dbát na to, aby to tam nebylo
skladováno dlouhodobě).
3) Naše aktivita vůči obci
- zvážit přispívaní do Lužického zpravodaje, např. pozvání na akce, ukázat život křesťanské komunity
- otec Bohumil napíše paní místostarostce jaké jsou podmínky a uzávěrky, aby se vědělo, jak
postupovat v případě zájmu zasílání příspěvků
např. výročí vysvěcení kostela - listopad 1874; freska 1934. Nebo poděkování za příspěvky na
tříkrálové sbírce.
4) Tříkrálová sbírka
- na tříkrálovou sbírku se vybralo - o tři tisíce víc než loni: ~ 71 tisíc
- někam koledníci ale ani nepřišli
5) Pozemky, které by se měly vrátit farnosti
- pravděpodobně bude vyplaceno, věc je v jednání biskupství.
6) Odstranění vánoční výzdoby z kostela
- zatím jen stromek, betlém se bude nechávat do Hromnic
- do budoucna zlepšit výzdobu a zapojit např. děti, aby si získávaly vztah
Dotazy:
1] K. H.: měl by např. sbor chystat vystoupení k výročí?
- odpověď - ano, např. koncerty i dva, mezi tím duchovní obnova - je to jen návrh
- např. může se pozvat i schola z bydliště o. Bohumila

2] K. H.: kdo by mohl vypomoci s hraním?
- možná by mohla pí P. H. - asi jen krátkodobě, rodina se bude stěhovat do Mikulčic
- pí B. má v náboženství školačku hrající na klavír, zeptá se jí
3] p. H. - udělá se výběrové řízení na opravu sakristie?
- může se; bude se provádět oprava podlahy, instalace zateplení stropu
4] o. Bohumil navrhuje - jestli by šlo upravit prostor sakristie tak, aby tam mohly chodit maminky s
dětmi, když odcházejí ze mše např. kvůli živějším dětem
- je to návrh do budoucna, umístit nepoužívané věci na faru, v případě potřeby je brát odtud

