Setkání farní rady 13. března 2014
přítomní:
J.D., M.H., M. H., K. H., P. M., J. M., M. P., A. P., J. S., o. B. U.
1 – oprava střechy
zatím se odkládá z finančních důvodů
- do konce března je možno na obci žádat projekt rekonstrukce střech a dvora – možná realizace 2015
2 – služby farnosti
schola, lektoři, akoliti, úklid, …
v Hodoníně bude kurz pro lektory – účast povinně
3 – Turzovka
přesné informace budou poskytnuty zavčas, výhledově do dvou týdnů (od 13. 3.)
4 – Velikonoce
liturgie
Květná neděle – ratolesti – už jsou zajištěny
Zelený čtvrtek – „umývání nohou“; výzdoba: hrob bude zavřený
Pašije – Květná neděle (zpívané, otec nebude zpívat), Velký pátek (recitované)
Velký pátek – uctívání kříže (kříž z presbitáře); vedení obřadu Ji., M. (?)
Bílá sobota – nachystat žalmy, čtení, exultet; oheň
5 – sochy
jsou již připravené, podstavce jsou už opravené, už jen rozhodnout, kam se sochy umístí
- proč ne ke kříži? Většinou tam bývají Maria a Jan, mohlo by dojít k záměně identifikace sv. Anežky
České a Jana Křtitele (sokly opravil p. H., oprava stála 450,- Kč, které zaplatila soukromá osoba)
6 – farní byt
stěhování údajně proběhne 14. 3.2014. Smlouva je hotová, chybí už jen podpis. Nutno dbát na
kontrolu stavů energií (p. H.).
7 – oprava zakristie
p. S. domlouval s p. Z. J., termín až dle počasí (kvůli vystěhování)
předběžný odhad dle ceníku 50 000,- komplet zateplení i vymalování
- rekonstrukce by se týkala i rozvodné skříně
Dotaz:
Kdy bude výstava k výročí farnosti?
Dotaz jestli může být sobota před hodami, kvůli snazší organizaci a účasti vystupujících.
Kdy bude druhá část, listopad?
I podle toho, jak se bude odvíjet i svěcení kapličky v květnu. Konkrétní realizace dle počasí, dle toho,
jak se bude kdo zapojovat – obec nebo jen církevní akce? [3.5.2014 je sobota]
Bylo by vhodné formulovat pozvánku pro hosty, bývalé kněze/kaplany – za farnost.

