6. zasedání Pastorační rady 1. 3. 2020
Přítomni – o. Pavel Opatřil, Bohdana Březková, Naďa Karasová, Anna Kenovská, Pavel Janata, Karel
Janíček, Miroslav Krupica, Jiří Lojda, Lukáš Semerád
1. V 19,08 hod. zahájil jednání o. Pavel, společná modlitba.
2. Zhodnocení aktivit od posledního zasedání Pastorační rady.
3. Dětský karneval – úspěšně proběhl 23.2., pro další ročníky je vhodné zapojit do organizace další
rodiny s mladšími dětmi.
4. Logo farnosti, jednotná prezentace – posouzen návrh slečny Petry Procházkové. Velmi
povedené provedení, upřesní se detaily.
5. Nástěnka na mříž k hlavnímu vchodu – bude navržena ve vodorovném provedení A3. Prověří
Jiří Lojda.
6. Farní košt vína – termín 21.11.2020. Pavel Janata prověří možnost uspořádání ve vhodném
prostoru města v čase 12,00 – 20,00 hod.
7. Mše sv. na Velikonoční pondělí – jedna mše sv. v 8,00 hod.
8. Postní zamyšlení o. Stanislava Pacnera – uskuteční se 22.3.2020 v 17,00 hod. na téma
Odpuštění jako zdroj nové duchovní síly.
9. Setkání lektorů – proběhne v pátek 20.3. v 17,30 hod.
10. Farní den 14.6.2020 – upřesňuje se program. Je zajištěno vystoupení Víti Marčíka ml.
11. Noc kostelů 5.6.2020 – připravuje se program, Karel Janíček připraví video prezentaci ze Živého
betléma. Do další pastorační rady se shromáždí další možnosti programu.
Ve stejném termínu bude probíhat festival Zámostí, který ovlivní průběh Noci kostelů v bazilice.
12. Farní výlet pro seniory 14.5.2020 – Předpokládá se výlet do Mikulova.
13. Farní výlet rodin – termín se projedná s Farností Třebíč - Jejkov. Návrh na Slavonice, řopíky,
kostel Božího těla.
14. Další jednání Pastorační rady bude 19. 4. 2020 od 18,00 hod.

Dlouhodobé body k řešení:
1. Betlémské světlo – v tomto roce je možné více rozšířit, např. v bazilice na štědrý den, na náměstí,
návštěvy v domovech důchodců, nemocnici… Karel Janíček prověří možnosti a zajištění se
skauty.
2. Tříkrálová sbírka – možnost rozšíření Tříkrálové sbírky o domovy důchodců.
3. Farní cyklo pouť 1.5.2020 – informace k organizaci zprostředkuje Karel Janíček.
4. Vjezd a parkování na nádvoří před bazilikou – budou změněna pravidla pro parkování. Bez
povolení nebude možný vjezd. Podrobnosti se připravují, od posledního zasedání Pastorační rady
se řešení neposunulo.
5. Farní pouť – třídenní zářijová pouť, do příště navrhnout místo kam zamířit.
Zapsal: Miroslav Krupica

