5. zasedání Pastorační rady 26. 1. 2020
Přítomni – o. Pavel Opatřil, Bohdana Březková, Naďa Karasová, Anna Kenovská, Pavel Janata, Karel
Janíček, Miroslav Krupica, Jiří Lojda, Lukáš Semerád
1. V 18,06 hod. zahájil jednání o. Pavel, společná modlitba.
2. Zhodnocení aktivit od posledního zasedání Pastorační rady.
3. Betlémské světlo – v tomto roce je možné více rozšířit, např. v bazilice na štědrý den, na náměstí,
návštěvy v domovech důchodců, nemocnici… Karel Janíček prověří možnosti a zajištění se
skauty.
4. Tříkrálová sbírka - možnost rozšíření Tříkrálové sbírky o domovy důchodců.
5. Webové stránky farnosti – aktualizovat informace, doplnit informace o Pastorační radě, doplnit
zápisy – požádáme o úpravu paní Oravcovou – zajistí Krupica.
6. Farní cyklo pouť 1.5.2020 – informace k organizaci zprostředkuje Karel Janíček.
7. Farní den 14.6.2020 – Prověříme možnosti vystupujících, např. Víťa Marčík, skákací hrad
(prověří Krupica), další program se upřesní při dalším zasedání Pastorační rady.
8. Posyp nádvoří před bazilikou při ledovce – prověříme možnost personálního zajištění.
9. Vjezd a parkování na nádvoří před bazilikou – budou změněna pravidla pro parkování. Bez
povolení nebude možný vjezd. Podrobnosti se připravují, od posledního zasedání Pastorační rady
se řešení neposunulo.
10. Program pro děti v postní době – řeší se možnosti realizace.
11. Nástěnka o životě ve farnosti – aktualizaci dodaných materiálů vyvěsí paní Kenovská.
12. Logo farnosti, jednotná prezentace – je potřeba vytvořit jednotnou prezentaci farnosti, logo,
hlavičkové papíry, webová prezentace …
Vytvoření nového loga – zkusíme oslovit slečnu Petru Procházkovou.
13. Mše sv. na Velikonoční pondělí – jedna mše sv. v 8,00 hod.
14. Podložky do lavic, aby působili tepleji v zimním období – v lavicích se použití mirelonu
osvědčilo. Doplníme ještě na lavičky.
15. Sbírky - při sbírkách se umístí upozornění na konkrétní účel sbírky před začátkem mše svaté u
vstupů do baziliky. Dle podkladu o. Pavla vyrobí upozornění M. Krupica. Možnost vytvoření
nástěnky na mříži u hlavního vchodu prověří Jiří Lojda.
- sbírky budou probíhat o nedělích a slavnostech
16. Sbírka na lepru a na květiny k Božímu hrobu – během postní doby.
17. Křížové cesty v postní době – budou probíhat jako obvykle v pátek v 16,00 hod. Organizačně
zajistí Bohdana Březková.
18. Setkání lektorů – v postní době proběhne setkání lektorů.
19. Farní výlet rodin – do příště navrhnout místo kam zamířit.
20. Farní pouť – třídenní zářijová pouť, do příště navrhnout místo kam zamířit.
21. Další jednání Pastorační rady bude 1. 3. 2020 od 18,00 hod.
Zapsal: Miroslav Krupica

