
10. zasedání farní rady v neděli 22.10. 2017 v 18:30 hodin  
 

Přítomni: Josef Klíma, Renata Jurková, Petra Dolíhalová, Jiří Poříz, Karel Janíček, Karel 
Březka, Pavel Karas, Radka Jarošová , Hana Oravcová, o. Vojtěch, o. Jakub 
 

Program: 
1. Přivítání a modlitba 
2. Zhodnocení akcí – Noc kostelů, Farní den 

- Fotky z plošiny – na nástěnku plakátek s e-mailem na J.Klímu 
- Na příští rok opět divadlo 

 

3. Mycí stroj 
- Vyzkoušeno několikrát - dělá šmouhy, kartáče vytahují spáry => se ženami 

dohodnuto, že si mohou pořídit kvalitnější mopy a další náčiní, které vyhovuje více 
 

4. Letošní investice 
- Největší investice do trpasličí galerie 854 tisíc, z farnosti jde 30 tisíc, ostatní z dotací 

– je hotová, originály jsou položeny v kryptě, budou nainstalovány v levé části na zdi 
a umístěny v rámci expozice. 

- Finanční situace k září 2017: 1 323 tisíc na běžném účtu + 400 tisíc na 
termín.účtech 

- Možné investice na příští rok – střecha nad mnišským.chórem, opěrná zeď za farou 
– z dotací 

5. Přípravy Živého betléma (27.12. v 17 h) 
- Další koordinační schůzka 4.12., přípravy v procesu 

6. Kalendář akcí na r.2018 
- 13.a 14.1. florbal, volejbal – posunutý termín 
- 11.2. farní dětský karneval 
- 28.3. – Pesachová večeře – přihlašování stejně jako loni 
- Myslivecká mše – předběžně 6.5. – zjistí P.Dolíhalová 
- Farní výlet pro seniory 17.5. (návrh – Kostelní Vydří nebo Křtiny, Vranov, Sloup), pro 

rodiny 10.6. (Žďár a okolí) 
- 13.5. farní kavárna 
- 20.5. první sv. přijímání 
- 24.5. výlet dětí z náboženství 
- 26.5. misijní pouť dětí z celé ČR v Třebíči – potřeba pomoci skautů při organizaci – 

zajistí J.Poříz  
- 25.5. Noc kostelů 
- 17.6. Farní den 
- 30.6. kněžské svěcení v Brně 
- 4.7. v 15 h primice J.Jurky – účast skautů zjistí J.Poříz 
- 31.8. zahradní slavnost 
- 6.-8.9. farní pouť : předběžně, možnost posunutí o týden, záleží na pouti do 

Přibyslavic 
- 14.10. skautská mše + farní kavárna  

7. Projekt farní kavárny 
- vytvořeny 4 návrhy řešení prostoru pro far.kavárnu,odhad 521 – 527 tis.dle varianty 
- dále bude zpracovávána varianta D 

8. Různé 
- Poradenství pro farníky – vytvořen tým, činnost bude zahájena do konce roku 
- Farní košt vína – námět akce na příští rok, neděle v listopadu, o.Jakub zjistí 

pronájem prostor v Lihovaru 
- Webové farní stránky – zjistit od farníků, co chybí/nechybí na stránkách 
- Defibrilátor do baziliky : projednání na příští farní radě 

 

Příští setkání farní rady: neděle 26.11.2017 v 18.30 na Atomu 
 
Zapsala: H.Oravcová 


