
Farní rada, Jejkov 2. 3. 2017

1. Přivítání a modlitba

2. Informace    

 O. Jakub rozdal přítomným sestavu „Výkaz o hospodaření“ farnosti sestavenou                   k
 31. 12. 2016.  Poté upřesnil, příp. objasnil jednotlivé položky sestavy.

 O. Jakub seznámil členy rady s opravami plánovanými na letošní rok:
o Proběhnou opravy kostela Sv. Marka ve Stříteži (nátěry střechy, výmalba) za celkovou

částku 180.000,- Kč. Farnost by se podílela částkou 25.000,- Kč, částečně by opravy
platila  obec  a  zbytek  by  bylo  možné  uhradit  z  dotace  získané  ve  spolupráci
s technikem stavebních investic děkanství panem Renátem. 

o Obrazy  ve  farním  kostele  na  Jejkově  byly  prohlédnuty  restaurátorem  panem
Klimešem. Jejich stav je původní, jejich stáří cca 300 roků. Z tohoto důvodu by bylo
vhodné přistoupit k jejich opravě. Zrestaurování dvou bočních oltářů (Sv. Antonína a
Sv.  Františka)  včetně  rámů  by  stálo  po  58.000,-  Kč,  celkem  116.000,-  Kč  za  oba.
Opravu velkého obrazu nad oltářem by bylo možné uskutečnit za cenu 222.000,- Kč.
Zrestaurování dalších dvou bočních obrazů (Sv. Karla Boromejského a Sv. Augustina)
by stála 47.600,- Kč za každý z nich, tj. celkem za oba 95.200,- Kč. I na tyto opravy lze
získat dotace až do výše 95% (oslovit pana Renáta). Bylo odsouhlaseno zahájit tato
restaurování v roce 2018 a postupovat po částech, napřed začít bočními oltáři.  

 Na posledním setkání farní rady bylo doporučeno zjistit finanční náročnost zakoupení, příp.
opravy stávající zpovědnice.  Pan Chytka vyrábí dvoukřídlé zpovědnice za cenu 50.000,- Kč.
Karel  Tomek  informoval  o  zpovědnici  v Rokytnici,  která  je  postavena  na  míru  –  kopíruje
oblouk kostelní zdi a prostor je tak zcela využitý. O. Jakub zjistí autora této zpovědnice u o.
Jiřího Plhoně.

 Poutní mše svatá na Jejkově bude v neděli 6. 8. 2017. Bude pozván o. Kryštof Javůrek (rodák
z Lipníka), který v současné době působí v kapucínském klášteře v Sušici. 

 Vánoční výzdoba kostela byla hodnocena velmi kladně, bylo oceněno osvětlení oltáře svícemi
včetně čajových před půlnoční  mší sv.  Byl  odsouhlasen nákup nových světelných řetězů –
jednobarevných dožluta. Řetězy budou objednány u paní Jirků v těchto rozměrech: 3 řetězy
na 3 dvoumetrové stromy a 2 řetězy na 2 pětimetrové stromy

3. Body k projednání

 Sbírka na slavnostní květinovou výzdobu Božího hrobu a celého kostela bude vyhlášena tuto
neděli. Přispívat bude možno stejně jako v loňském roce přímo do zvláštní obálky umístěné
v sakristii

 Na sobotu 25. 3. 2017 vyhlásil Karel Tomek brigádu pro členy souborů MUSICA ANIMATA a
SERAFÍN k úklidu zadní místnosti, která slouží k ukládání věcí pro potřeby obou souborů.  Pro
tyto potřeby by bylo vhodné mít k dispozici větší skříň, než jakou disponují soubory dosud.
Rovněž by bylo vhodné vyměnit zámek u této místnosti vzhledem ke skutečnosti, že jsou tam
uschovány velmi cenné věci. 

 Ladění  varhan  jako  placená  služba  by  mělo  proběhnout  v termínu  Svatého  týdne,  a  to
v pondělí 10. 4. 2017 a v úterý 11. 4. 2017. Oproti tomu bezplatná záruka po opravě varhan
potrvá až do 15. 4. 2020. Termín záruční opravy domluví Karel Tomek.



 Pouť rodin je naplánována na neděli 14. 5. 2017 s cílem Mikulov a Pálava. Jsou zajištěny dva
autobusy. Bude absolvována cesta na Svatý Kopeček, a to pro zdatné jedince strmější trasou,
pro rodiny s menšími dětmi, příp. kočárky bude využita delší, ale schůdnější přístupová cesta.
Poté  se  poutníci  přesunou do  klenotnice  a  podle  počasí  bude  uskutečněna  pěší  túra  po
Pálavě. Případnou další konkrétní zastávku domluví Ondřej Havlena.

 Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se uskuteční pouť seniorů, rovněž dvěma autobusy, a to do Čihošti a
Želivu – konkrétní program bude doladěn dodatečně v závislosti na počasí.

 Noc  kostelů  proběhne  v pátek  9.  6.  2017.  Pro  mimořádný  zájem  bude  znovu  zajištěna
možnost výstupu na věž, a to od 19:50 do 22:00, případně déle, podle množství zájemců o
prohlídku.  Soubor SERAFÍN bude účinkovat od 19:00 – 19:50 hod. Byla navržena možnost,
aby zájemci o varhany si je mohli prohlédnout zblízka včetně krátkého hudebního vystoupení
Karla Tomka. Časový limit pro tuto možnost bude doladěn později v závislosti  na časových
možnostech Karla Tomka v souvislosti  s jeho účinkováním se Svatomartinským chrámovým
sborem v kostele Sv. Martina.  Bude však nutné usměrňovat skupinky zájemců pod schůdky
na kůr tak, aby nahoru vystupovalo jen omezené množství lidí. Ludmila Štěpničková zajistí
dílny pro děti, k výrobě občerstvení na farní zahradě budou vyzváni farníci. Prezentace starých
notových záznamů byla zamítnuta vzhledem k velké časové vytíženosti Karla Tomka. Naopak
by  bylo  vhodné  uspořádat  výstavu  starých  fotek  s tematikou  zdejšího  kostela.  O.  Vojtěch
vyzve farníky k tomu, aby dle svých možností poskytli k zapůjčení podobné fotografie, mají-li
je ve svých soukromých archivech. 

4. Diskuse

 Jan  Štěpnička  navrhl  na  základě  popudu mnoha  farníků  natřít  klekátka  v lavicích.  Aby  se
zamezilo nadměrnému zaprášení prostor kostela, bylo by vhodné použít brusku s vysavačem.
Natírání by mohlo proběhnout vždy začátkem týdne a podle doby potřebné k dokonalému
zaschnutí nátěru zvážit možnost natírání klekátek postupně, vždy jeden sektor, který by byl
znepřístupněn  farníkům  i  během  nedělních  bohoslužeb.  O.  Jakub  osloví  pana  Emanuela
Pacala a požádá jej o konzultaci v této věci (způsob zbroušení a natírání, druh laku apod.).

 Karel Tomek uvedl termíny zkoušek potřebných pro soubor MUSICA ANIMATA. Jedná se o
soboty, a to 2. 9. 2017, 16. 9. 2017, 9. 12. 2017 a 16. 12. 2017 vždy od 8:00 do max. 13:00.

 Otakar Maštera vznesl dotaz, zda byly nalezeny sochy – busty na zpovědnici v Kožichovicích.
Má je u sebe na opravě pan Emanuel Pacal. 

 Pořad bohoslužeb ve  Svatém týdnu bude stejný  jako  v předchozích letech:  Zelený čtvrtek
v 18:00 hodin, Velký pátek v 15:00 hodin a Bílá sobota - vigilie ve 20:00 hodin.

 Živý plot z vnitřní strany farní zahrady ostříhají manželé Štěpničkovi, z venkovní strany bude
ostříhán firmou pověřenou Městem Třebíč. 

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 1. 6. 2017 v 18:00 hodin sakristii

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


