10. zasedání Pastorační rady 6. 12. 2020
Přítomni – o. Pavel Opatřil, Bohdana Březková, Naďa Karasová, Anna Kenovská, Pavel Janata, Karel
Janíček, Miroslav Krupica, Jiří Lojda, Lukáš Semerád, Josef Klíma
1. V 18,10 hod. zahájil jednání o. Pavel, společná modlitba.
2. Kostelnice Štěpánka Blažková – na její žádost byl ukončen pracovní poměr dohodou
k 30.9.2020.
3. Dokončena oprava střechy nad portálem – investice cca 930 000 Kč. Podíl farnosti na investici
cca 80 000 Kč.
4. Online přenosy bohoslužeb z baziliky – probíhají pravidelně v době omezení počtu osob na
bohoslužbách.
5. Natření spodku lavic v bazilice – v listopadu proběhlo nalakování nášlapných ploch lavic.
6. Adventní cesta – pro děti v adventní době.
7. Betlémské světlo – pokud epidemická situace dovolí, bude k dispozici 20.12.2020. Zajistí skauti
od 15,00 do 18,00 hod. ve výdejovém okénku v bazilice.
8. Boží hod vánoční – po důkladném zvážení a prodiskutování dospěla PR k závěru, že za dané
situace nelze slavit půlnoční mši svatou, a tedy tento rok půlnoční mše sv. nebude. Další průběh
je připraven ve dvou variantách dle aktuální epidemické situace:
Vládní opatření „PES“ III. - tři mše sv., registrace bude probíhat dopředu v kostele na jednotlivé
mše sv. dle kapacity vládního opatření.
- odpoledne je naplánováno otevření kostela pro návštěvy veřejnosti
Vládní opatření „PES“ IV. - jedna mše svatá, přenášená online přes internet.
9. Svátek sv. Štěpána - při PES III. budou dvě mše sv. (v 7:00 a v 10:00 hod), při PES IV. pouze v
10:00 hod on-line.
10. Živý betlém – neproběhne, zrušen z důvodu omezení kvůli COVID – 19.
11. Pokles příjmu finančních prostředků – v tomto roce je pokles příjmu finančních prostředků
(nedělní sbírky a vstupné) asi o 400 000 Kč. Prosíme o příspěvky dle možností na účet farnosti
vedený u ČSOB 188802354/0300. Pokud bude třeba, je možné poskytnout potvrzení o daru pro
daňové účely.
12. Fond PULS – farnost musí do 20.12.2020 doplatit do požadované výše ještě 153 307 Kč.
13. Kalendář akcí 2021 – připraví se dle aktuálně známých možností.
14. Holubi – hledá se řešení, jak eliminovat zvýšené množství holubů, kteří poškozují trusem fasádu
kostela.
15. Další rozvoj farní zahrady – připraví se možnosti rozvoje pro posouzení technické a finanční
náročnosti.
16. Další jednání Pastorační rady bude 17.1.2021 od 18,00 hod.

Dlouhodobé body k řešení:
1. Doprava nemobilních farníků na nedělní mše sv. – prověří se zájem o dopravu na mše sv., podle
toho se bude zajišťovat vhodná doprava. REALIZACE BUDE AŽ PO OMEZENÍCH.
2. Logo farnosti, jednotná prezentace – zpracovávají se detaily.
3. Nástěnka na mříž k hlavnímu vchodu – bude navržena ve vodorovném provedení A3. Prověřuje
Jiří Lojda.
4. Setkání lektorů – proběhne v náhradním termínu, dle vývoje situace.
5. Pravidelné adorace – dokončují se podrobnosti k formě realizace.
6. Elektronické ohlášky – verzi pro online zobrazení připravuje Lukáš Semerád.
Zapsal: Miroslav Krupica

