
2. zasedání farní rady v neděli 19. 4. 2015 v 18.00 hodin na faře 
 

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

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

Výlet pro seniory – ještě 20 míst volných, účast přislíbil o.František 
Výlet pro děti připraven – Telč, Roštejn 
Lavice do kostela – 15 lavic, smlouva s panem Chytkou – 120 tis., do konce prázdnin, bude 
zajištěno i čalounění 
Koncert – P.Eben – poznatek: koncerty později, účastníkům i účinkujícím byla zima 
Od května – druhá etapa opravy střechy baziliky, nové osvětlení v kryptě – zatím v jednání 
Výuka náboženství na státním gymnáziu: 
- Zájem ze strany dětí i rodičů je, i ze strany rodin, které nechodí běžně do kostela 
- Krátké jednání s ředitelkou gymnázia – dohodnuto osobní setkání během dubna 
- Formy – nepovinný předmět (podmínka 7 dětí minimálně) nebo kroužek 
Noví katecheté na neděli – Anna Hessová?  
 

3. Noc kostelů 
- Soutěž pro děti a výtvarné dílny – doladit časové možnosti a prostor  
- Pošta pro nebe – balónky zbyly z plesu, zbytek se dokoupí, hélium zajistí p.Jurka, potřeba 

domluvit dalšího člověka, který bude koordinovat psaní přání. Zakomponováno do 
celkového programu, bude v portále, kde se při odchodu návštěvníci zastaví (2 lavice) 

- 20 – 20:45 – sbor Chorus Cante 
- Kavárna v opatské kapli, ochutnávka mešního vína, nekvašeného chleba (macesy) 
- Služba u vchodu – p.Kovářová  

Termín: do 10.5.2015 – časový harmonogram (R.Jurková, H.Oravcová, R.Jarošová) 
 

4. Inspirace pro příští rok – v postní době „židovská večeře“ jako příprava na Velikonoce 
5. Farní den – 14.6.  

-  domluveno: malování na tváře, koně, kvíz pro farníky, občerstvení 
-  Slaňování do studny – o.Jakub osloví potápěče, akci zajišťuje K.Janíček, P.Karas 
-  Divadlo nebude, místo toho soutěž pro tatínky (J.Poříz) 
-  Zajištění první pomoci (K.Březka) 
-  Občerstvení (Oravcovi) 

6. Oheň za bazilikou na čarodějnice – začátek v 18 hodin 
7. Skautská mše sv. v bazilice – 11.10.2015 
8. Oslovení nevěřících a hledajících 

- Diskuse:  
- přednášky z postní doby – nabídnout dál veřejnosti (např. přes knihovnu)? 
- pravidelná setkání pro hledající?  
- důležité osobní setkání – jak a kam je pozvat? 
- jak můžeme jako farníci oslovovat nově příchozí do kostela? 
- odkaz na www stránky? 
- využít Alfa kurz? Bude se konat v Třebíči tento rok? 
- zkusíme oslovit nové lidi na Farním dni, pozvánku předáme na Noci kostelů 
- letáček o bazilice s informací o životě farnosti (akce) 

9. Diskuse, další podněty 
- Svátost smíření – je slyšet mimo zpovědnici – bude se pouštět hudba 
- Získat titul bazilika minor? – zatím ne, obnáší to příliš mnoho administrativních úkonů a 

závazků. 
 

Příští setkání farní rady: neděle 6.9.2015 v 18.00 
 
Zapsala: H.Oravcová 


