21. zasedání Pastorační rady 13. 11. 2022
Přítomni – o. Pavel Opatřil, Bohdana Březková, Pavel Janata, Karel Janíček, Naďa Karasová, Anna
Kenovská, Josef Klíma, Miroslav Krupica, Jiří Lojda, Lukáš Semerád
1. V 18:05 hod. zahájil jednání o. Pavel, společná modlitba.
2. Zhodnocení doby od poslední Pastorační rady 11.9.2022
Úprava Farní zahrady, velké poděkování firmě Elektro Klíma a mužům z Azylového domu za
pomoc při terénních úpravách.
Farní pouť do Zahrádky u Humpolce (působiště o. Toufara) - velké poděkování panu Zdeňku
Dobrovolnému za službu řidiče zdarma.
Rozběhla se kostelnická služba při mších svatých v neděli ráno.
Proběhla kněžská rekolekce.
Pravidelně je otevřená Farní kavárna po nedělní mši sv.
3. Kostelnická služba – hledají se dobrovolníci, více informací u o. Pavla.
4. Farní košt vína – 19.11.2022
5. Roráty v adventní době – vždy v sobotu od 7,00 hod.
6. Mikuláš – pro všechny třebíčské farnosti 4.12.2022. Hledají se dobrovolníci pro přípravu,
realizaci a úklid stanovišť.
7. Adventní zamyšlení – s farářem z Neratova Mons. Josefem Suchárem 18.12.2022 od 19,00 hod.
8. Betlémské světlo – zajistí Karel Janíček i pro Vladislav a Střížov.
9. Vánoční stromky – přivezení 22.12 a zdobení 23.12.2022.
10. Otevření baziliky ve vánoční době – po zkušenosti z minulého roku se i v tomto roce zpřístupní
bazilika s betlémem ve vánoční době. Budou potřeba dobrovolníci, kteří se budou střídat v době
otevření baziliky. Přesné termíny budou oznámeny.
11. Živý betlém – 27.12.2022, hledají se sponzoři na velkou obrazovku, chybí asi 40 000 Kč. Za
každý, i malý dar jsme zvláště podnikatelům vděčni.
12. Musica Animata – koncert 29.12.2022
13. Novoroční koncert – 1.1.2023
14. Dětský karneval – proběhne jen pokud se najdou pořadatelé.
15. Farní ples – proběhne společně s Jejkovskou farností v pátek 3.2.2023.
16. Popisky bylinek v bylinkové zahrádce - je potřeba obnovit popisky bylinek v bylinkové
zahrádce, jde asi o 50 ks, prověřuje se cena a financování.
17. Náměty na řešení Pastorační radou – členové Pastorační rady a farníci mohou zaslat své náměty
do programu Pastorační rady na e-mail miroslav.krupica@seznam.cz .
18. Další jednání Pastorační rady bude 11.12.2022 od 18.00 hod.

Zapsal: Miroslav Krupica

