3. zasedání farní rady v neděli 13. 9. 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. Jakub
Omluveni: o.Vojtěch
Program:
1. Přivítání a modlitba
2. Zhodnocení minulého období
Noc kostelů – akce hodnocena jako úspěšná, více lidí než loni (cca 400 dětí), ve farní
kavárně asi 100 lidí
Náměty: sčítací lístky – na plánek stanovišť
Projekce akcí farnosti – Karel Janíček, Pavel Karas
Termín pro příští rok: 10.6.2016
Farní den – program hodnocen pozitivně
Návrh zakoupit větší párty stany – odsouhlaseno, využijí se během roku i na jiné
akce
Program a termín na příští rok – V.Marčík, 12.6.2016
Farní kavárna – ještě jeden termín do konce roku 27.9.2015
Podnět – přebudovat prostory v budově fary na sál, využívat je na farní kavárnu a
jiné akce
o.Jakub zkusí pozvat projektanta k reálnému zhodnocení možností prostoru
a nutnosti stavebních úprav
Zahradní slavnost – akce úspěšná, počítá se s opakováním příští rok na závěr prázdnin ve
formě setkání (bez programu)
Vyučování náboženství na státním gymnáziu – zatím proběhlo jen informační setkání
o.Jakuba s ředitelkou školy před prázdninami, v nejbližší době
o.Jakub bude kontaktovat s ředitelkou a komunikovat o konkrétní
podobě
Opravy v bazilice – nové lavičky a potahy jsou hotové, opravily se hlavní dveře, ukončena
první etapa opravy střechy baziliky v nejpoškozenějších místech
Plánované investiční akce: osvětlení v kryptě – projekt je hotový, schválený památkovým
ústavem, realizace bude stát cca 300 tisíc korun, bude se
podávat žádost o grant u ČEZ.
opěrná zeď za farou – projekt je hotový, bude se vybírat
realizační firma, financováno z dotačních fondů na záchranu
kulturních památek – počítá se s 80-90% příspěvku. Zatím odhad
na půl milionu.
oprava trpasličí galerie – rozpadají se sloupky, asi deset sloupků
v hodně špatném stavu. Bude se řešit s památkáři – výměna
nebo záchrana. První etapa 100 tisíc, druhá etapa 500 tisíc
korun, opět příslib 80-90% z dotace na obnovu kulturních
památek.
3. Kalendář akcí na r.2016
Turnaj ve florbale – 2.1.
Turnaj v přehazované a volejbale – 3.1.
Farní dětský karneval – do konce listopadu zkoordinovat termín (R.Jurková)
Farní ples třebíčských farností – pátek před jarními prázdninami 5.2. předběžně
Velikonoční bál pro rodiny – sobota 2.4. po Velikonocích
Cyklistická jednodenní pouť – 30.4. do 16 h, od 18 h Oheň na čarodějnice
Zahradní slavnost – poslední sobota v srpnu 27.8.
Skautská mše sv. – 9.10.
Ministrantský pohár v banďáku – 12.11.
Myslivecká mše – termín zjistí P.Dolíhalová
Židovská pesachová večeře před Velikonocemi – 23.3.

4. Židovská pesachové večeře před Velikonocemi –
není to náročné na přípravu, nutný je dlouhý stůl, doba cca 2 hodiny, omezený počet
max.30 lidí
Místo a termín: aula Katolického gymnázia, středa 25.3.2016
5. Oslovení příchozích na půlnoční mši sv.
- Kalendář s akcemi, tým lidí ochotných přede mší rozdávat nově příchozím – farní rada
- Komentář k liturgii – zkusí napsat P.Karas
6. Diskuse, další podněty
 Brigáda : ve stejný den
– klepání koberců – asi 31.10. – pro silné muže
– hrabání listí – 31.10. – pro ženy nebo mládež, vyhlášení vícekrát
 Úklid kostela
– udělat víc skupiny, které by se střídaly?
– přesun dne na pátek (před nedělí a svatbami)? – po jednání s těmi, kdo už uklízejí to
zůstane v pondělí, mimořádné brigády se vyhlásí operativně. ( pozn. o. Jakub )
 Výuka pro lektory – kurz, praktická výuka – pro stávající i potenciální lektory
 Modlitba růžence – konec pět minut před mší sv., aby pak už byl klid
 Vypalování fotek z akcí do farního archivu – zkontaktovat P.Svobodu, aby sbíral
z akcí cca 10 nejreprezentativnějších fotek, které na konci roku vypálí (K.Janíček).
Možnost vytvořit fotoknihu.
 Krakov – 28.9. spuštění webu pro registraci na setkání mládeže se Svatým otcem
 Nákup sluchátek pro lidi se zhoršeným sluchem
 Koledování dětí u betléma
Příští setkání farní rady: neděle 8.11.2015 v 18.00, místo bude upřesněno
Zapsala: H.Oravcová

