2. zasedání Farní rady 2.6.2019
Přítomni – o. Jakub Holík, o. Vojtěch Loub, Bohdana Březková, Naďa Karasová, Anna Kenovská, Pavel
Janata, Karel Janíček, Miroslav Krupica, Jiří Lojda, Lukáš Semerád, Josef Klíma
1. V 18,10 hod. zahájil jednání o. Jakub, společná modlitba.
2. Činnost Farní kavárny a vznik sdružení Prokop – o. Jakub informoval o seznámení farníků
s pravidly činnosti sdružení Prokop.
Naďa Karasová zhodnotila provoz Farní kavárny, za první měsíc provozu samé pozitivní
poznatky, zákazníky je oceněna kvalita nabízeného sortimentu a vlídnost obsluhy.
3. Noc kostelů – návrh na příští rok o doplnění varhanního vystoupení
4. Farní den 16.6. od 14,30 hod. do cca 18,00 hod.
Soutěž pro farníky – vlastnoruční příprava pokrmu z tvarohu.
 Přinesení výrobků do 15,00 hod. do krypty baziliky.
 Hodnocení bude anonymní od 15,30 hod.
 Hodnocena budou dvě kritéria – vzhled a chuť, oceněna budou první tři místa. Hodnocení
vzhledu výrobků bude hodnoceno všemi účastníky.
 Chuťové hodnocení bude pětičlennou porotou - o. Jakub, Josef Klíma, Miroslav Krupica,
Bohdana Březková, Naďa Karasová
 Moderátor soutěže – návrh na Emanuela Míška, náhradník Lukáš Semerád
Skákací hrad, zmrzlina – zajistí Miroslav Krupica.
Slaňování do studny – zajistí Karel Janíček.
Malování na obličej
Soutěž pro malé děti
Kvíz
Občerstvení – zajistí organizačně Radka Jarošová.
Příprava stanu – po mši sv. v cca 11,00 hod.
5. Sbírka na třebíčské skauty – navrhl Jiří Lojda. Karel Janíček vysvětlil situaci, kdy dochází
k demolici stávajících prostor, kde se skauti schází. Bude se stavět nová budova, která není
finančně zajištěna v celém rozsahu. Termín sbírky ve všech třech třebíčských kostelech je vhodný
6.10.2019, kdy bude probíhat skautská mše sv. Bude připravena fotodokumentace a informace
k novému projektu.
6. Zahradní slavnost na konci prázdnin 30.8.2019 – organizačně zajistí Jiří Lojda, Naďa Karasová.
7. Farní košt vína 24.11.2019
Vstupenky formou rezervace míst.
Podrobnosti budou připraveny.
8. Diskuse
 Naďa Karasová vznesla návrh na doplnění číselníků písní do bočních lodí baziliky.
 Karel Janíček vznesl návrh na zmapování farníků, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů
dostat do kostela a pokusit se zajistit jim dopravu jinými farníky.
 Miroslav Krupica sdělil informace o možnosti řešení „teplých“ podušek do lavic. Po
diskusi doplní další potřebné informace.
 Pavel Janata informoval o průběhu opravy střechy kaple ve Slavicích
9. Další jednání Farní rady bude 20.10.2019 od 18,00 hod.
Zapsal: Miroslav Krupica

