
11. zasedání farní rady v neděli 11.3. 2018 v 18:00 hodin  
 

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

Program: 
1. Přivítání a modlitba 
2. Zhodnocení uplynulého období 

- Výkaz o hospodaření za r. 2017 
- Živý betlém – úspěšná realizace, letos znovu 
- Projekt farní kavárny 

o podle požadavků přepracován, odeslán k posouzení dalším subjektům (hasiči…) 
– navýšení rozpočtu podle požadavků těchto subjektů - 770 tisíc  

o Proběhne projednání na hygieně a právní posouzení z Biskupství brněnského 
o Oprava plánována na začátek dubna, pokud nenastanou komplikace 

 

3. Příprava primice J.Jurky 
- Termín 4.7.2018 v 15 h (kněžské svěcení 23.6.) 
- Účast skautů domluvena – požadavek na pořadatelskou službu (5 lidí) u baziliky + 

doprovod hostů na hostinu, skautky zajištění občerstvení po bohoslužbě – na zahradě 
za bazilikou (stan, stoly) 

- Kontaktní osoba přímo na akci pro skauty: Ondřej Jurka, skautky: Radka Jarošová 
- Využití autobusu pro přesun starších lidí na hostinu 

 

4. Noc kostelů 
- Termín 25.5.,10.ročník, 550 let od zničení kláštera, 15 let od zápisu do UNESCO 
- Farní kavárna, malý koncert v kryptě, video Bazilika ve filmu, program pro děti, prohlídka 

zvonů 
- „před“akce 24.5. – M.Hilský – Král Lear – čtené slovo s improvizací varhan 
- Varhanní koncert?, historie benediktinů? – přednáška, skriptorium?  
- „Módní“ přehlídka ornátů? – oslovit ministranty 
- Kaple v Týně – zopakovat Bible, loni úspěšné 
- Letos poprvé otevřen kostel ve Stříteži 

 

5. Farní den 
- Termín 17.6. od 14:30 h 
- Divadlo V.Marčíka domluveno (16 h) 
- Plošina – J.Klíma 
- Kvíz, stanoviště pro cca 10-leté děti – luk, samostříl? – K.Janíček 
- Občerstvení – Kratochvílovi  

 

6. Misijní pouť 
- Termín 26.5., zapojení skautů – připraví program pro děti na Podzámecké nivě  

 

7. Farní košt vína 
- Termín 25.11. 15-18 h (příp.18.11.) v Lihovaru, propagace v Našem společenství 
- vstupné 150 Kč – v ceně košt.sklenice, výklad, hudba, pak možnost nákupu vína  
 

8. Různé 
- Defibrilátor – zkusit sehnat peníze od města 

 
 
 
 

Příští setkání farní rady: neděle 3.6.2018 v 18.00 na faře 
 
Zapsala: H.Oravcová 


