8. zasedání farní rady v neděli 12. 3. 2017 v 18 hodin
Přítomni: Josef Klíma, Renata Jurková, Petra Dolíhalová, Jiří Poříz, Karel Janíček,
Karel Březka, Pavel Karas, Radka Jarošová, Hana Oravcová, o. Jakub
Omluveni: o. Vojtěch
Program:
1. Přivítání a modlitba
2. Hospodaření farnosti
- Zpráva o výsledku hospodaření farnosti v r. 2016
3. Živý betlém
- Zhodnocení akce, vyúčtování
- Letos pravděpodobně opět 27.12. v 17 h
4. Koncert skupiny Oboroh
- Zrušen kvůli souběhu dalších akcí města v okolí baziliky
- Další termín domluven na 9.6.2018, potřeba sladit s ostatními akcemi Města
Třebíč, případně Kraje Vysočina
- Nabídka recitálu letos ve velikonoční době (28.5.)
5. Noc kostelů:
- Noc kostelů
o Smyčka z filmů, které byly natáčeny v bazilice - (Karel Janíček)
o Koncert dětí cca 18 – 18:30 h (Eva Lojdová)
o Farní kavárna od 19 h (Naďa Karasová)
o Dílny pro děti od 18:15 h (Hana Oravcová, Renata Jurková)
o Liturgická přehlída ornátů od 20:30 cca 30 min (o.Jakub + Slatinských)
o Týnská kaple (Radka Jarošová) – výstava Biblí
o Komentovaná prohlídka baziliky (o.Jakub)
o Fotografie z ladění varhan (František Dolíhal ml.) – na kůru
o Historické fotografie z interiéru kostela (Michala Hasíková)
o Půjčení panelů (Jiří Poříz)
6. Farní den – 18.6. od 14:30 h
- Aktivity pro menší děti (malování na tvář, soutěže – Marta Pořízová)
- Aktivity pro větší děti (zvedací plošina, houpačka – Karel Janíček)
- Lavičky od skautů (Jiří Poříz)
- Velká farní soutěž
- Ozvučení – o.Jakub domluví s K. Tomkem
7. Příprava primice J.Jurky na r. 2018 v bazilice
- Pravděpodobné termíny svěcení 23. a 30.6, primice v rozmezí
24.6. – 8.7.
- Účast skautů a vlčat
- Sbírka ve farnosti
- Fotografická výstava z primicí – kdo měl (2x Pacnerovi, Petr Karas, František
Bublan, Jan Špaček, Jiří Dvořák, Marek Slatinský)

8. Prostory pro farní kavárnu
- Prostory dílny a bývalé kotelny v přízemí fary
- Řešení přes technického administrátora děkanství, památkáře
- Idea – farní prostor pro farnost (farní kavárna, společenství, setkávání
maminek…)
- Odsouhlaseno vytvoření projektu, který bude znovu posouzen
z hlediska finanční náročnosti. Projekt bude zaplacen z farních peněz.
9. Ostatní
-

Požadavek na nákup nových váz
Výlet dětí z náboženství – 25.5. – místo zatím neurčeno
Setkání nově pokřtěných 23.4.po mši sv. v 10.00
Zapojení starších dětí do dětských mší sv. – možnost čtení
Oprava zdi na zahradě – posunuta, není možné realizovat z dotace
více oprav, nyní se opravuje trpasličí galerie
Cyklovýlet – Luka nad Jihlavou, kombinace s vlakem – R.Jarošová
zjistí do 19.3. možnost objednat dopravu u ČD
Jáhenské svěcení – v řešení doprava, 1 autobus, v případě velkého
zájmu 2 autobusy, přihlášky v sakristii baziliky v průběhu května

Příští setkání farní rady: neděle 4.6.2017 v 18.00 na faře

Zapsala: H.Oravcová

