
Zasedání Farní rady 10.2.2019 
 

Přítomni – o. Jakub Holík, o. Vojtěch Loub, Bohdana Březková, Naďa Karasová, Anna 

Kenovská, Pavel Janata, Karel Janíček, Miroslav Krupica, Jiří Lojda, Lukáš 

Semerád 

Omluven – Josef Klíma 

1. V 18,00 hod. zahájil jednání o. Jakub, společná modlitba. 

2. Informace pro nové členy o smyslu a práci ve farní radě. 

3. Doplnění Ekonomické rady o jednoho člena (ekonomické vzdělání) – možné tipy.  

4. Cyklistická pouť 1.5.2019  

Předpokládaná trasa Střítež, Pekelný kopec, Slavice, Jaroměřice nad Rokytnou, 

Boňov, Třebíč, cca 38 km. Mše sv. ve Stříteži. Odjezd od baziliky v 9,00 hod.  

5. Noc kostelů 24.5.2019  

Návrh programu : 1. komentář k jednotlivým liturgickým předmětům, 2. ukázka 

vazby květin pro menší skupinky, asi 2x za večer, 3. popsat týden kněze, bude 

poptán vhodný moderátor, optimální čas rozhovoru v cca 19,00 - 20,30 hod. 

Farní kavárna v opatské kapli, prohlídka věže nebo kůru. 

Program Noci kostelů je nutné uzavřít do konce dubna, pak jde program do tisku 

v letáku. 

6. Farní výlet pro rodiny 26.5.2019  

Křemešník – prověřit možnosti. 

7. Farní pouť pro seniory 6.6.2019  

Mašůvky + Znojmo nebo Velké Bílovice + Kurdějov + Hustopeče. 

8. Farní den 16.6.  

Soutěž - příprava pokrmu farníky z jarního ovoce, např. jahod. Posuzování dvou 

kritérií: vzhledu a chuti. Dodané vzorky budou hodnoceny anonymně.  

9. Fungování farní kavárny 09/2018 – 01/2019 

7 týmů zajišťuje provoz o nedělích. Je možnost si zamluvit prostory na soukromé 

oslavy. Nahlášení je možné u o. Jakuba a paní Jarošové, 200 Kč/hod. nebo 1 000 

Kč/den. 

10. Diskuse ke způsobu přihlašování na třídenní farní pouť. Vyhlášení jednu neděli pro 

zájemce, kteří ještě nebyli na žádné předešlé pouti. Další neděle bude přihlášení pro 

ostatní zájemce. 

11. Informace o finanční situaci farnosti  

12. Informace o plánovaných opravách – další etapa opravy střechy na bazilice, do 

budoucna je plánovaný finančně náročný průzkum kamenného zdiva – provádění 

několik let. 

13. Další jednání Farní rady 2.6.2019 od 18,00 hod. 

 

 

Zapsal: Miroslav Krupica 


