
Farní rada, Jejkov 2. 7. 2015

1. Modlitba, zahájení

2. Seznámení se stanovami a předpokládaným fungováním nové farní rady

3. Jejkovské varhany

- V květnu proběhlo slavnostní žehnání varhan
- K dnešnímu dni máme na účtě cca 212.000 Kč (přičemž příjem z nedělních sbírek činí cca 30-

32 tisíc Kč za měsíc)
- Zbývá zaplatit 270.000 Kč, dá se to tedy zaplatit v dohledné době bez větších potíží

o Karel Tomek: probíhá dodělávání nedodělků, proběhnou nějaké reklamace (např. 
klávesnice)

4. Jejkovská primice novokněze J. Rašovského

- J. Rašovský jako hlavní celebrant v 7:30 a v 9:00 na Jejkově, v 11:00 v Kožichovicích
- Na konci obou mší svatých na Jejkově bude o. Jaroslavovi předán finanční dar od farnosti; po 

mši svaté bude možnost individuálně přijmout novokněžské požehnání
- Oslovit farníky, zda by napekli a přinesli nějaké koláčky, které by bylo možné rozdávat u 

východu z kostela + zajistit gratulanty z řad farníků

5. Pouť Proměnění Páně – neděle 9.8.2015

- Budou přítomni nějací zástupci z kapucínského řádu z Brna
- Udělat občerstvení na zahradě??? (nedořešeno?)

6. Výročí úmrtí o. Antonína Zdeňka Kováře (+ 22.10.2000)

- Mše svatá v pátek 16.10.2015, účast přislíbil o. Jan Kovář
- Napsat vzpomínkový článek do Našeho společenství – kdo?

6. Úprava liturgického prostoru kostela

- seznámení FR s návrhem M.Husáka, návrh je schválený biskupstvím a doporučený k realizaci
- předpokládaná cena: 223.000 Kč (mimo koberec)

o návrh o. Jakuba: půjčka od farnosti Třebíč-zámek ve výši 180.000 Kč, se splatností 3 
roky

- realizace by mohla proběhnout na podzim 2015 (září-říjen)

7. Diskuse:

 nedělní katecheze: omezit věkově – maximálně děti do šesti let (1. třída ZŠ ještě ano); 
otázkou zůstává, jak doladit příchod dětí – zaúkolovat někoho, aby dal avízo, když v kostele 
skončí kázání?

 Lidé v sakristii: zapracovat na tom, aby byla sakristie vyhrazena pro batolata a špatně se 
pohybující seniory, ostatní by se měli účastnit mše svaté v kostele (přidat židle do prvních 
řad?)

 Úpravy skladových prostor: úklid po malých dávkách a jen s několika lidmi (knihovna, prostor 
za oltářem)



 Do budoucna: pouť farnosti? Farní den? (kde? Areál KG?)

Příští zasedání farní rady: čtvrtek 5.11.2015

Přítomni: o. Jakub Holík, o. Vojtěch Loub, jáhen Karel Novák, Jiří Bednář, Oto Maštera, Anna Pipalová, 
Ludmila Štěpničková, Karel Tomek.

Omluveni: Ondřej Havlena, Tomáš Pačinek, Jan Štěpnička.


