4. zasedání Farní rady 1. 12. 2019
Přítomni – o. Pavel Opatřil, Bohdana Březková, Naďa Karasová, Anna Kenovská, Pavel Janata, Karel
Janíček, Josef Klíma, Miroslav Krupica, Jiří Lojda
1. V 18,05 hod. zahájil jednání o. Pavel, společná modlitba.
2. Živý betlém – zajištěno povolení pro využití nádvoří, je nutno dbát na to, aby se děti
nepohybovaly po krytu na kašně.
3. Vjezd a parkování na nádvoří před bazilikou – budou změněna pravidla pro parkování. Bez
povolení nebude možný vjezd. Podrobnosti se připravují.
4. Zhodnocení dnešní návštěvy sv. Mikuláše – milé překvapení pro všechny.
5. Košt vína – zhodnocení akce. Celá akce skončila deficitem 1 500 Kč. Všichni se shodli, že se akce
za rok zopakuje. Pro snížení nákladů je třeba zvážit změnu sálu, kapely a dnu konání. Neděle není
vhodný termín.
6. Rekonstrukce fary – Probíhají drobné práce. Čeká se na vyjádření památkářů k plánovaným
změnám.
7. Prodej křesťanské literatury – bude probíhat před Vánocemi na faře.
8. Beseda salesiána o. Zdeňka Jančaříka, SDB - 15.12.2019 v 17,00 hod. v sále informačního
centra.
9. Vánoční stromky – stavění stromků v sobotu ráno 21.12, zdobení stromků 23.12.
10. Bohoslužba slova pro děti na štědrý den – dle tradice proběhne i v tomto roce. Součástí bude
odhalení betlému pro děti. Pan Lojda zajistí nácvik zpěvu koled s dětmi.
11. Program pro děti v postní době – promyslí se možnosti realizace.
12. Nástěnka o životě ve farnosti – prezentace života farnosti pro návštěvníky baziliky. Hledá se
vhodný nástěnkář/ka. Je potřebná schopnost kreativního myšlení a práce s fotografiemi.
13. Logo farnosti, jednotná prezentace – je potřeba vytvořit jednotnou prezentaci farnosti, logo,
hlavičkové papíry, webová prezentace …
Vytvoření nového loga – zkusíme oslovit paní Nekudovou.
14. Kalendář akcí – zpracuje se na příští rok kalendář s akcemi farnosti ve formátu A4 přeloženém
na A5. První návrh připraví Daniel Krupica dle podkladu o. Pavla.
15. Mše sv. na Velikonoční pondělí – jedna mše sv. v 8,00 hod.
16. Zajištění agapé na půlnoční a na Boží hod – zajistí Karel Janíček.
17. Na sv. Štěpána bude mše sv. s dospělými ministranty v 10,00 hod.
18. Zadávat do informací návštěvu nemocných na začátku měsíce.
19. Bude aktualizovaná informace o svátosti smíření v bazilice.
20. Podložky do lavic, aby působili tepleji v zimním období – prozatím na zkoušku dáme do cca 16
lavic podložky z mirelonu.
21. Sbírky - při sbírkách se umístí upozornění na sbírku před začátkem mše svaté u vstupů do baziliky.
Dle podkladu o. Pavla vyrobí Krupica, je na zvážení umístění klap rámu a nástěnky u kropenky za
hlavním vchodem.
22. Zahrádka za bazilikou – paní Kenovská by chtěla po 6 letech předat péči o zahrádku někomu
dalšímu. Bude se hledat vhodná osoba. Nejlépe nabídnout v Informacích třebíčských farností.
23. Sobotní mše svaté v adventní době – po mši svaté proběhne snídaně pro farníky.
24. Farní ples – prověří se podrobnosti a organizace
25. Další jednání Farní rady bude 26.1.2019 od 18,00 hod.
Zapsal: Miroslav Krupica

