7. zasedání Pastorační rady 10. 5. 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 19,10 hod. zahájil jednání o. Pavel, společná modlitba.
2. Noc kostelů 12.6.2020 – z důvodu probíhající epidemie se „Noc kostelů“ v tomto termínu
v bazilice sv. Prokopa neuskuteční. Připravovaný program se přesune na příští rok, kdy se všichni
mohou těšit na zajímavé zážitky.
3. Farní slavnost 1 sv. přijímání – prozatím naplánována na termín 28.6.2020.
4. Farní den 14.6.2020 – z důvodu nejasné situace s probíhající epidemií je v tomto termínu zrušen.
Podle vývoje situace se může uskutečnit na konci prázdnin, včas bude upřesněno.
5. Poutní slavnost sv. Prokopa – proběhne v sobotu 4.7.2020, podrobnosti budou upřesněny dle
aktuální situace.
6. Koncert v bazilice „Pocta hrdinům“ – naplánován na termín 5.9.2020, případně na 18.10.2020,
pokud by zářijový termín nebyl možný.
7. Zakončení školního roku – proběhne koncem června, termín se upřesní.
8. Slavnost Božího těla – proběhne ve čtvrtek 11.6.2020, mše sv. v 18,00 hod.
9. Doprava nemobilních farníků na nedělní mše sv. – prověří se zájem o dopravu na mše sv., podle
toho se bude zajišťovat vhodná doprava.
10. Online přenosy bohoslužeb z baziliky – prověří se možnost zachování přenosů i po ukončení
nákazy.
11. Farní košt vína – termín 21.11.2020. Proběhne v předsálí divadla Pasáž.
12. Logo farnosti, jednotná prezentace – posouzen návrh slečny Petry Procházkové. Velmi
povedené provedení, upřesní se detaily.
13. Nástěnka na mříž k hlavnímu vchodu – bude navržena ve vodorovném provedení A3. Prověří
Jiří Lojda.
14. Setkání lektorů – proběhne v náhradním termínu, dle vývoje situace.
15. Další jednání Pastorační rady bude 21. 6. 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. 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.
4. Farní pouť – třídenní zářijová pouť, do příště navrhnout místo kam zamířit.
Zapsal: Miroslav Krupica

