
9. zasedání Farní rady v neděli 4. 6. 2017 v 18 hodin 
 

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

Program: 
1. Přivítání a modlitba 
2. Dovysvětlení ke zprávě o hospodaření za r.2016 – položka „ostatní výdaje“ 

- Zahrnuje: nákupy – lampy do krypty, párty stan, koberce, sluchátka; tiskoviny; 
daň z příjmu; divadlo; autobus; webové stránky…. 
 

3. Strom na bylinkové zahrádce 
- Po zhodnocení odborníky dojde ke skácení, stav stromu představuje riziko 
- Čeká se na vyjádření z Národního památkového ústavu, proto strom bude 

skácen až po farním dnu 
- Záměr nechat vytvořit z kmene lavičku s pohledem na baziliku 

 

4. Záměr farní kavárny 
- Přišla cenová nabídka (ing. Stanislav Měrtl) na zpracování projektové 

dokumentace, do 20.8.2017 by mohla být hotová projektová dokumentace, do 
října projekt + návrh rozpočtu – cena cca 50.820 Kč 

- Otázka na brigádu – vyklizení prostor – během či po prázdninách 
- Kontejner zajistí J.Klíma 

 

5. Kontrola kalendáře akcí 
- Akce na červen – říjen, termíny platí 

 

6. Noc kostelů 
- Dovoz nástěnek na historické fotografie – 3 ks – Jiří Poříz 
- Smyčka z filmů – trvá cca 6 min + titulky + orig.hudba, plátno zajištěno, dodat 

stojan z opatské kaple 
- Fotografie z ladění varhan – zajištěno, sehnat dataprojektor 
- Farní kavárna zajištěna 
- Dílny pro děti zajištěny 

 

7. Farní den – 18.6. od 14:30 h 
- Vozatajské závody (K.Janíček, J.Poříz) 
- Lezení po stromě pro starší děti, cca do 15:30 h 
- Plošina u portálu baziliky – pro děti (J.Klíma) – od 16:30 h 
- Aktivity pro menší děti (malování na tvář, skákací hrad) 
- Ozvučení – o.Jakub domluví s K. Tomkem 

 

8. Mycí stroj na úklid kostela 
- Momentálně je stroj zapůjčen v kostele na zkoušku 
- Diskuse, zda zakoupit – možnost na dvě splátky bezúročně, cena 162 tis. 
- Budou osloveny ještě další dvě firmy pro porovnání – Kärcher a Nylfisk 

 

9. Ostatní 
- Veronika Dobrovolná – katecheze pro děti 
- Myšlenka poradenství v obtížných situacích pro farníky, budou osloveni 3-4 

potenciální poradci 
- PULS – fond na podporu kněží a pastorace, více info na www.fond.biskupstvi.cz 
 
 

Příští setkání farní rady: neděle 22.10.2017 v 18.00 na faře 
 
Zapsala: H.Oravcová 


