5. zasedání farní rady v neděli 13. 3. 2016 v 18.30 hodin
Přítomni: Renata Jurková, Radka Jarošová, Petra Dolíhalová, Pavel Karas, Jiří Poříz,
Karel Janíček, Karel Březka, Hana Oravcová, o. Jakub, o. Vojtěch
Omluven: Josef Klíma
Program:
1. Přivítání a modlitba
2. Zhodnocení akcí uplynulého roku:
- Živý betlém – akce byla úspěšná, termín pro tento rok 27.12.2016, podána
žádost o grant
- oslovení veřejnosti během půlnoční mše
- lektorský kurz – i noví účastníci
- sluchátka pro starší farníky – máme 2 sluchátka, objednáno dalších 5 ks,
k dispozici budou v kapli Božského Srdce
- světla v kryptě, během března, dubna
- Ples třebíčských farností – výdělek 15 tisíc – přidáno k částce pro účastníky
na setkání mladých v Krakově
3. Noc kostelů 10.6.2016
- sekvence snímků z akcí farnosti od r. 2011 (Karel Janíček), technické
zajištění (Pavel Karas) – v kapli Panny Marie
- aktivity pro děti - podobně jako vloni, téma Božího Milosrdenství (Hana
Oravcová, Renata Jurková)
- farní kavárna (budou zajištovat Zachovi?)
- Týnská kaple – výstava obrazů studentů KG – venku, program max.do 20 h,
stojany z KG (Radka Jarošová)
- rozsvícení krypty?, baziliky? – zapůjčení světel (Petra Dolíhalová)
- plánek baziliky se stanovišti (Petra Dolíhalová)
- námět na příští rok: videosmyčka Bazilika ve filmu
4. Farní den 12.6.2016
- divadlo Víti Marčíka, skákací hrad
- znovu slaňování do studny (Karel Janíček)
- zakoupení zahradního pártystanu – 6x12 m, cca 29 tisíc? – prověřit technické
možnosti stavby (Pavel Karas), možnost zapůjčení stanu u saleziánů v Brně
(o.Jakub). Možné využití pro farní den, farní kavárny, pouť, zahradní slavnost.
- zajištění občerstvení (Radka Jarošová, Hana Oravcová)
5. Velikonoční bál 2.4.2016
- zajištěno, do Informací vložit program – poslat elektronicky do Fiboxu
k vytištění do 15.3. (Pavel Karas)
- šatna (Pořízovi)
6. Cyklistická pouť 30.4.2016
- po mši sv. v bazilice, vyjíždět se bude v 9 h, zajišťuje Karel Janíček

7. Oheň v zahradě za bazilikou 30.4.2016 v 18.00
- zajišťuje Karel Březka
8. Prokopská pouť 3.7.2016
- divadelní hra Tarsan – hrají Spojené farnosti Zbraslav u Brna, bude
v zahrádce za bazilikou v sobotu navečer
- neděle – návštěvu na mši sv. přislíbil apoštolský nuncius v ČR,
předpokládáme účast i na agapé
9. Pesachová večeře 23.3.2016
- v salonku Vinohrádku nad Babou, 24 míst, zač. v 19:30 h, ukončení
cca 21:30 h, příspěvek 150 Kč
10. Diskuse
- jak se nám daří být otevřenou farností
- pozitivní zpětná vazba od katechumenů a nově pokřtěných
- otevřenost vůči ostatním farnostem, ochota účastnit se jejich akcí
- námět: ekumenický zpravodaj – otevřenost vůči jiným církvím
-

jednání se státním Gymnáziem o výuce náboženství (po Velikonocích)

-

oprava telef.čísla v rozpise katechetů u p.Poříze

-

výlet pro děti z náboženství - 2.6. 2016

katecheze během nedělní mše sv. pro školáky od 2. třídy? – problém
nedostatku katechetů a nových katechetů a nedostatku prostoru. Námět
k zamyšlení, oslovení nových katechetů (Jiří Poříz)

Příští setkání farní rady: neděle 25.9.2016 v 18.00

Zapsala: H.Oravcová

