Farní rada 13. 2. 2014
Přítomní:
H.B., J. D., J. M., M. P., A. P., o. B. U.
8. 5. 2014 pouť Turzovka – společně s Dubňanami (evtl. navrhout své např. Sloup, Křtiny, …)
o. Bohumil děkuje pí D. – posouzení obrazů – které se budou opravovat
+ dotaz na rozmístění soch na faře. Pan Hájek, který opravuje věci pro Kvartýr, jestli by upravil
podstavce pro instalaci soch.
Záměr: využít sochy a obrazy aby nebyly jen v repozitáři
O. Bohumil souhlasí s opravou podstavců a instalací soch sv. Anežky a sv. Jana Křtitele, ještě není
dohodnuto přesně, na kterou stěnu. První se budou opravovat podstavce, konkrétní rozmístění soch
se dohodne později.
Oslavy výročí:
- koncert asi nebude, je málo zpěváků
- o. Bohumil navrhuje duchovní obnovu – součást oslav pro farní společenství, „probudit zájem nás
všech, uvědomit si důležitost být s Kristem“
- 21. 6. Jáhenské svěcení v Dubňanech; 22. 6. V 15:00 „Boží Tělo“ – z tohoto důvodu by o. Bohumil
mohl být na Boží Tělo v Lužicích – organizace?
Další dění během roku:
Jaro – 3. 5. kaplička – v květnu (zjistit u pí místostarostky, jestli je to do května možné)
Hody – výstava
Srpen – farní den (program na návsi, otevřený kostel / fara, koncert „Poslední šichta“ z Uherčic)
Na podzim pozvat p. Daniela Doricu, koncert? Pí Věra Šantavá
Pí J.B. souhlasila s psaním do Lužického Zpravodaje a focení událostí ve farnosti
3. 3. – uzávěrka do Lužického zpravodaje
- pozvat sbor z Mikulčic, protože jsme byli jako farnost spojení
- pozvat někoho z minulých kněží
- jak povzbudit život ve farnosti?
-> duchovní obnova?
Varhanice: školačka K.K. zájem má, zatím v jednání
Svěcení kapličky – květen 2014
- naplánovat program (zeptat se lužických mužáků)
- součást svěcení: info z historie, zpěv, svěcení
- kdo by udělal plakátek (pí místostarostka, M.H. nebo J.B.)

