Farní rada, Jejkov 18. 2. 2016
1. Přivítání a modlitba
2. Informace
a) Zhodnocení úkolů z minulé Farní rady (5. 11. 2015)
-

-

-

Spolek Jejkovské varhany daroval formou Darovací smlouvy podepsané statutárními zástupci
obou subjektů farnosti Jejkov hodnotu majetku ve výši jím zaplacených faktur za opravu
varhan, a to v hodnotě 879.267,- Kč
Roveři provedli plánované čištění půdy od holubího trusu
Proběhla realizace nového liturgického prostoru (video z posvěcení O. biskupem dosud
nezpracováno), vč. úpravy klekátka
O. Vojtěch zváží možnost vyhlásit informaci rodičům, aby své děti zavčas vyslali k oltáři před
modlitbou Otče náš
Obleky ministrantů byly přemístěny za skříně v prostorech za hlavním oltářem do sakristie
O. Jakub poděkoval všem, kteří zajistili přípravu adventu a vánoc vč. výzdoby kostela, instalace
betléma apod. O opravu poškozených figurek betléma požádat pana Žamberského. Nový
mech zajistí pan Maštera
Elektr. varhany byly po ocenění varhanářem prodány farnosti Okříšky za 20.000,- Kč

b) Zpráva Ekonomické rady farnosti o hospodaření farnosti v roce 2015 vč. inventarizace
-

-

-

Ekonomická rada farnosti se sešla 15. 2. 2016
Byla provedena inventarizace majetku O. Jakubem a panem Hončem
Finanční situace farnosti: na běžném účtu 136 tis. Kč (v lednu zaplacena poslední splátka ve
výši 45 tis. Kč za opravu varhan)
Farnost přijala dědictví po paní MUDr. Bernardě Dvořákové ve výši 71 tis. Kč
Půjčka od farnosti Třebíč-Zámek splácena pravidelně ve výši 60 tis. Kč ročně po dobu 3 let.
Příjmy farnosti jsou tvořeny výhradně ze sbírek (cca 480 tis. Kč) a darů (70 tis. Kč).
Výdaje tvoří převážně platby za energie (cca 80 tis. Kč plyn, 30 tis. elektřina – obojí pro kostel i
faru). Dle hrubé rozvahy lze očekávat v letošním roce čistý zisk ve výši 250 – 300 tis. Kč.
Účetnictví farnosti přechází od letošního roku povinně z Účetní evidence (dříve Jednoduché
účetnictví) na Účetnictví (dříve Podvojné účetnictví). Pro všechny třebíčské farnosti vč.
farnosti Jejkov jej bude zpracovávat paní Iva Provazníková
Z přijatých sbírek farnost odvádí desátek ve prospěch biskupství, v loňském roce tato částka
činila 49 tis. Kč
Farnost přijala od biskupství dar na vybavení fary ve výši 20 tis. Kč

3. Body k projednání
-

Poutní mše sv. bude v Kožichovicích v neděli 3. 7. 2016 (místo úterý 5. 7. 2016)
V úterý 28. 6. 2016 po mši sv. pro děti v 16.30 hodin proběhne na farní zahradě slavnost na
ukončení školního roku
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 bude uspořádána farní pouť pro seniory k Bráně milosrdenství do
Žďáru n. Sáz. a na Zelenou Horu. Autobus zajištěn Karlem Tomkem
Ve čtvrtek 2. 6. 2016 proběhne zájezd dětí navštěvujících hodiny náboženství. Karel Tomek
zajistí 2 autobusy

-

-

-

-

-

-

V neděli 19. 6. 2016 bude uspořádána farní pouť pro rodiny s dětmi. Cíl výletu: Znojmo (Brána
milosrdenství) + pěší výlet do rakouského Hardeggu. Odjezd po ranní mši sv. v cca 8.45. Podle
počtu zájemců ze strany naší farnosti nabídnout i rodinám z ostatních farností
Zhodnocení Noci kostelů 2015 – byla 3x komentovaná prohlídka kostela, v sakristii proběhl
program pro děti, byl otevřen průchod do Kat. gymnázia. Pro letošní rok je navržena možnost
v časově omezeném prostoru návštěvy věže malými skupinkami lidí v doprovodu Roverů –
doplnit o osvětlení, zábradlí, lana, otevření oken na věži. Na farní zahradě posezení vč.
občerstvení, v případě nepříznivého počasí možnost využití altánů, které zapůjčí MUSICA
ANIMATA. Chrámový sbor SERAFÍN bude zpívat od 19.00 do 19.45 hodin
Karel Tomek projedná s paní Barbarou Maria Willi slíbený benefiční koncert – předběžně by
se mohl uskutečnit v podzimních měsících po předchozím doladění varhan (po záruce za cenu
cca 50 – 100 tis. Kč)
O. Jakub navrhuje opravu – renovaci zadního dřevěného vstupního prostoru s možností
vstupu do tohoto prostoru i mimo mši svatou. Požádá truhláře pana Chytku o zhodnocení,
příp. o realizaci zamýšleného projektu
L. Štěpničková upozornila na díru ve dřevěném schodku k oltáři v kapli Bolestné Panny Marie,
O. Jakub to prohlédne spolu s panem Chytkou
O. Havlena upozornil na nevypnuté plátno na obraze Sv. Antonína
Obřady velikonočního tridua proběhnou v obvyklých časech (18.00, 15.00 a 20.00). Na
Velikonoční vigilii budou pokřtěni 4 katechumeni
Karel Tomek nabídl farnosti k prodeji elektr. varhany nevyužité MUSICOU ANIMATOU,
odsouhlaseno za cenu 12 tis. Kč (původní cena 16 tis. Kč). Budou využívány především ve
filiálních kostelích, v Kožichovicích bude na tento účel vyhlášená sbírka. Staré varhany
v Kožichovicích nafotit a nabídnout k prodeji
L. Štěpničková prosí o vyhlášení možnosti přispět finanční částkou na květinovou velikonoční
výzdobu
Kočičky na Květnou neděli zajistí pan Maštera
Úklid skladových prostor vzadu za oltářem bude proveden pouze s malým počtem lidí spíše
formou prvotního třídění a teprve následného vyhazování do kontejneru.
Karel Tomek prosí a děkuje za umožnění využití prostor kostela pro soubor MUSICA ANIMATA
v těchto termínech: sobota 27. 2. 2016 od 8:00 do 13:00 hodin, sobota 2. 4. 2016 od 8:00 do
13:00 hodin, sobota 30. 4. 2016 od 8:00 do 15:00 hodin, sobota 4. 6. 2016 od 8:00 do 12:00
hodin a sobota 17. 9. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2016 v 18:00 hodin

Přítomni: O. Jakub Holík, O. Vojtěch Loub, Jiří Bednář, Ondřej Havlena, Tomáš Pačinek, Oto Maštera,
Anna Pipalová, Ludmila Štěpničková, Jan Štěpnička, Karel Tomek
Omluveni: jáhen Karel Novák

