Zápis z 1. zasedání farní rady
11. 1. 2015
Přítomni: Karel Březka, Josef Klíma, Renata Jurková, Radka Jarošová, Petra
Dolíhalová, Pavel Karas, Jiří Poříz, Karel Janíček, Hana Oravcová, o. Vojtěch, o. Jakub
Program:
1. Přivítání a modlitba
2. Přivítání nových členů farní rady a vysvětlení důvodů pro jmenování 2 členů
3. Seznámení s očekávaným způsobem práce farní rady
- FR je poradním orgánem faráře, přináší podněty k životu ve farnosti, reflektuje
potřeby farníků, hledá vize a cesty k nim
- Podněty do programu setkání FR posílat min.týden předem, dají se do programu
4. Seznámení s obsahem dotazníku při volbách do far.rady – poznámky farníků:
a. Připomínky k fungování farní rady – chybí informace o fungování FR
- otázka zveřejňování zápisů – nástěnka
- seznámení veřejnosti s členy FR – fotografie
b. Připomínka k absenci katechezí pro větší děti, které už nemají náboženství
- diskuse – otázka formy – kroužek, nepovinný předmět?, otázka cílové
skupiny – děti v 6. – 9.třídě, děti na střední škole?, otázka jak a koho
oslovit – přímo děti nebo rodiče, způsob a forma
- do příštího zasedání se pokusíme oslovit přes vlastní děti, které jsou na
gymnáziu, jejich vrstevníky s dotazem na zájem o náboženství
- o.Jakub zjistí možnosti spolupráce s Gymnáziem Třebíč v této oblasti
5. Plán akcí na r. 2015
a. Výlet pro děti z náboženství – nápady:
- Telč nebo Kostelní Vydří + Roštejn nebo Kostelní Vydří + Dačice nebo
Jaroměřice n.R. + Lukov + Mor.Budějovice + Lažínky
b. Noc kostelů – nápady:
- zpřístupnění věže, soutěž pro děti, Pošta pro nebe – balonky, výtvarné
dílny pro děti i rodiče
- program by měl oslovit lidi, kteří běžně do kostela nechodí
c. Farní den – nápady:
- divadlo – Tarsan, malování na tvář, koně, kvíz, aktivity pro větší děti –
slaňování do studny, slackline (chůze po laně)
d. Jednodenní pouť pro starší farníky – nápady:
- Kdousov – setkání s o.Františkem (nutno ověřit, je-li to reálné)
- Rajhrad + Tuřany – tématicky zaměřeno na život A.Pekárka
- Den : čtvrtek, měsíc : červen
6. Informace o opravách objektu:
- dokončení střechy nad hl. lodí
- nové osvětlení krypty
7. Jednání o půjče ve výši 40 000 Kč pro farnost Jejkov na vybavení bytu
8. Diskuse:
- lavice – přidělání nových lavic místo stávajících provizorních, zateplení
lavic – o. Jakub zkontaktuje p.Veselého a p. Chytku
- informace o možnosti realizace varhanního cyklu Labyrint světa a ráj
srdce od P.Ebena – na Noci kostelů, případně v jiném termínu v květnu
nebo červnu
- žádost o oslovení nových zájemců o funkci katechetů v neděli
Příští setkání farní rady bude v neděli 19.4.2015 v 18.00.

