2. zasedání Farní rady farnosti Třebíč – Jejkov, 5. 11. 2015
Přítomni: o. Jakub Holík, jáhen Karel Novák, Jiří Bednář, Ondřej Havlena, Tomáš Pačinek,
Otakar Maštera, Anna Pipalová, Ludmila Štěpničková, Jan Štěpnička, Karel Tomek
Omluveni: o. Vojtěch Loub
1. Modlitba, zahájení
2. Jejkovské varhany
-

Varhany jsou spláceny měsíčně po 45.000,- Kč, zbývají poslední dvě splátky
Sbírka na varhany bude v neděli 22. 11. 2015.
Varhanní koncert žáků ZUŠ Jemnice a Mor. Budějovice se uskuteční v neděli 22. 11. 2015
v 17.00 hodin.
Reklamovat klávesnici, na jaře nechat varhany doladit a zorganizovat benefiční koncert Barbara Maria Willi
El. varhany (dosud zapůjčené do kostela sv. Martina) opravit, ocenit a nabídnout k prodeji
okolním farnostem (farnost Okříšky)
Nevyužitou lavici od starých varhan darovat Milanu Hlouchovi z Rokytnice
Staré harmonium v sakristii nabídnout ve stávajícím stavu k prodeji

3. Čištění věže a půdy od holubího trusu
-

V sobotu 22. 11. 2015 provedou ROVEŘI pod vedením Antonína Batisty (zajistí ochranné
pomůcky), osvětlení zajistí Tomáš Pačinek. Vyklizený odpad nechat dočasně na farní zahradě.
Možnost využití sokolů k likvidaci holubů? ( zeptá se Ondřej Havlena )

4. Úprava liturgického prostoru
-

Středa 25. 11. 2015 pan Klíma, čtvrtek 26. 11. 2015 pan Dvořáček
Svěcení nového oltáře panem biskupem v pátek 4. 12. 2015 v 18.00 hodin
Do nového oltáře budou vloženy relikvie svatých a kámen z Hory proměnění

5. Klekátko
-

Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem přečalounění zadat panu Veselému

6. Nedělní katecheze dět
-

Děti kolem oltáře při modlitbě Otče náš – zavčasu vyrazit kupředu 

7. Úprava skladových prostor
-

Možnost přemístit ministrantské obleky do skříně v sakristii

-

-

Věci patřící souboru MUSICA ANIMATA ponechat vzadu ve stávající místnosti z důvodu
nerušení bohoslužeb při přesunu materiálu. Na žádost Karla Tomka umožněno nainstalování
topítka s termostatem na zeď včetně samostatného odečtu spotřebované energie
Možnost přesunu jedné ze skříní do sakristie a tím využití většího prostoru na materiály pro
dětské katecheze

8. Advent
-

-

Kontrola lucerniček pro průvod dětí ( T. Pačinek )
Nákup stromků v tomto členění: 2 velké, 2 střední, 4 malé na galerii.
Stavění stromků v pondělí 21. 12. 2015 odpoledne, úklid v úterý 22. 12. 2015 dopoledne,
zdobení stromků ve středu 23. 12. 2015. Termíny předat případným spolupracovníkům
Stavba betléma: sobota 19. 12. 2015 za současně probíhající zkoušky souboru MUSICA
ANIMATA
5. 12. 2015 a 19. 12. 2015 zkouška chrámového sboru SERAFÍN
19. 12. 2015 Ludmila Štěpničková s dětmi ( předvánoční tvoření v sakristii )
Bohoslužby na Štědrý večer: 15.00 hodin – Střítež, 22.30 hodin - Jejkov

9. Navrhované akce farnosti na rok 2016
-

Pouť pro seniory – asi v květnu 2016
Akce na farní zahradě – konec školního roku, 1. sv. přijímání
Na pouť v srpnu pozvat kapucína o. Pacifika Matějku

10. Diskuse
-

-

-

o. Jakub Holík – chrámovému sboru SERAFÍN poskytne farnost dar ve výši 4.000,- Kč formou
bezhotovostního převodu – číslo účtu dodá Karel Tomek
Karel Tomek - aktivity chrámového sboru SERAFÍN v období adventu a vánoc:
4. 12. 2015 doprovod mše sv. v 18.00 hodin u příležitosti svěcení nového oltáře o. biskupem,
6. 12. 2015 vystoupení v areálu Vinohrádku nad Babou v 16.00 hodin,
pravděpodobné vystoupení na Karlově náměstí
doprovod mší sv. na půlnoční na Jejkově ve 22.30 hodin a na Boží hod v 9.00 hodin,
„předskokani“ na koncertech souboru MUSICA ANINMATA 28. 12. 2015 a 30. 12. 2015
doprovod mší sv. u sv. Martina a v Bazilice 3. 1. 2016
Ondřej Havlena – dotaz na možnost zvážení přesunu ohlášek na začátek mše sv.
Jan Štěpnička – dotaz na topení. Protopilo se o cca 2.000,- Kč více než v předchozím topném
období. Topení držet kolem 10 stupňů, při snížení teploty pan Petr Bobek uvede kotel,
potažmo podlahové topení do provozu. o. Jakub informoval o právě proběhnuté opravě kotle.
Jiří Bednář – dotaz na možnost podávání sv. přijímání při bohoslužbě slova v Bazilice na Štědrý
den
Otakar Maštera – upozornění na špatně fungující reproduktor nasměrovaný do kaple sv.
Barbory, je slabší? ( kontrola K. Tomek )

Příšt zasedání farní rady: čtvrtek 18. 2. 2016 v 18.00 pravděpodobně na faře

