12. zasedání Pastorační rady 20. 6. 2021
Přítomni – o. Pavel Opatřil, Bohdana Březková, Naďa Karasová, Anna Kenovská, Josef Klíma, Pavel
Janata, Karel Janíček, Miroslav Krupica, Lukáš Semerád
1. V 18,10 hod. zahájil jednání o. Pavel, společná modlitba.
2. Zhodnocení doby od poslední Pastorační rady 2.5.2021.
Noc kostelů – velmi vysoká návštěvnost, otevřeno bylo v čase od 18,00 do 22,00 hod.
(dostatečná doba zpřístupnění prostor k návštěvě).
3. Opravy v řešení:
Severní část baziliky – opravy kamenů
Kazatelna
Dlažba na faře ve vstupní hale
Vedení teplovodu TTS Medvědím příkopem
4. Vjezd a parkování na nádvoří – dodržování pravidel všemi stranami. Domluví se jednání
s vedoucím odboru dopravy panem Kratinou.
5. Pastorační činnost do budoucna – diskuze k době pocovidové. Obnovení růžencových a
mariánských pobožností.
6. Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje 5.7.2021 – mše sv. v 8,00 hod.
7. Farní grilování – sobota 4.9.2021.
8. Poutní slavnost – v neděli 4.7.2021.
9. Kaplička na Barborce – žehnání sochy sv. Barbory 4.7.2021 v 15,00 hod.
Zaslání fotografie sochy sv. Barbory o. Pavlovi – zašle Pavel Janata.
10. Ekumenická bohoslužba - 9.10.2021 od 9,00 hod. v bazilice k výročí 150 let od založení
Gymnázia Třebíč.
11. Online přenosy bohoslužeb z baziliky – probíhají pravidelně v neděli. Připraví se dlouhodobé
řešení přenosů se stacionární kamerou.
12. Farní výlet – jednodenní výlet do Zahrádky a okolí, pravděpodobně v říjnu (dle možností).
13. Náměty na řešení Pastorační radou – do 19.8. zašlou členové Pastorační rady své náměty do
programu Pastorační rady na e-mail miroslav.krupica@seznam.cz .
14. Další jednání Pastorační rady bude 29.8.2021 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. Holubi – hledá se řešení, jak eliminovat zvýšené množství holubů, kteří poškozují trusem fasádu
kostela.
7. Farní košt vína – plánovaný termín 20.11.2021.
8. Stav zdi mezi farou a Ledovnou – bude nutné řešit havarijní stav. Podle odborného posouzení
je třeba opravit zeď do zimy.
Před touto opravou zdi, resp. po jejím odstranění by bylo dobré upravit terén farní zahrady, pro
možnost další úpravy pro volnočasové aktivity.
9. Další rozvoj farní zahrady – připraví se možnosti rozvoje pro posouzení technické a finanční
náročnosti. Bylo by vhodné upravit terén při opravě zdi viz bod 8.
10. Pokles příjmu finančních prostředků – trvá pokles příjmu finančních prostředků (nedělní
sbírky a vstupné). Prosíme o příspěvky dle možností na účet farnosti vedený u ČS
6012251349/0800. Pokud bude třeba, je možné poskytnout potvrzení o daru pro daňové účely.
Zapsal: Miroslav Krupica

