Farní rada, Jejkov 1. 6. 2017
1. Přivítání a modlitba
2. Informace a zhodnocení








Zhodnocení farních poutí:
o Mikulov a Pálava pro rodiny s dětmi v neděli 14. 5. 2017 – hodnocena velmi kladně.
Budou přivítány jakékoliv tipy na výlet pro příští rok.
o Čihošť a Želiv pro seniory ve čtvrtek 18. 5. 2017 zhodnocena rovněž velmi příznivě.
o Pouť pro děti navštěvující náboženství byla po organizační stránce poněkud
náročnější (3 autobusy). Byla proto navržena možnost absolvovat tyto výlety s dětmi
zvlášť po jednotlivých farnostech.
O. Jakub seznámil členy rady s plánovanou opravou kostela ve Stříteži takto:
o Cca do poloviny měsíce června 2017 budou získány dotace.
o V období červenec až září 2017 může proběhnout samostatná realizace oprav.
Poutní Mše svatá na Jejkově proběhne v neděli 6. 8. 2017. Pozvání o. Kryštofa Javůrka
(rodáka z Lipníka), který v současné době působí v kapucínském klášteře v Sušici, proběhlo
bohužel neúspěšně. Rovněž o. Ervín Jansa reagoval na pozvání omluvou s příslibem zúčastnit
se pouti na Jejkově v roce následujícím, tj. v srpnu 2018. Pozvání bude nabídnuto o. Josefu
Cyrilu Komosnému, který v současné době působí v Brně, příp. některému z bratří Pacnerů.
V pátek 9. 6. 2017 proběhne Noc kostelů. Členům rady byly rozdány letáčky s programem,
kterých bylo letos natištěno 1.200 ks a budou dány k rozebrání do jednotlivých kostelů,
případně k přímému předání lidem, kteří by měli zájem se této akce zúčastnit. To, že se
termín letošní Noci kostelů kryje s termínem Noci muzeí, resp. Noci západomoravského
muzea, nepovažují členové rady ústy o. Jakuba za problém, je možné skloubit návštěvu obou.
Program letošní Noci kostelů bude v kostele na Jejkově následující:
o 18:00 – 18:45 proběhne Mše svatá
o 19:00 – 19:50 se bude konat koncert chrámového sboru Serafín
o 19:50 – 21:30 budou probíhat v sakristii kostela tvořivé dílny pro děti pod vedením
paní Smolové
o 19:50 – 22:30 bude umožněno návštěvníkům našeho kostela vystoupit na věž kostela
přístupnou přes Katolické gymnázium. Prohlídku zajistí Roveři, vše nachystají den
dopředu. Doporučeno pouštět lidi pouze po malých skupinkách. Bylo navrženo
umístit informační tabule o zvonech, které mohou být případně průvodcem
návštěvníkům přečteny. Jedná se o tyto zvony, posvěcené proběhlo dne 5. 1. 1997:
 Tři králové
 Panna Maria
 Sv. František
o Po 22:00 bude možnost návštěvy kůru v doprovodu Karla Tomka po jeho návratu z
kostela Sv. Martina v souvislosti s jeho účinkováním se Svatomartinským chrámovým
sborem
o Kolem 23:00 bude program zakončen modlitbou a požehnáním.
o V průběhu celého večera bude možnost občerstvení se na farní zahradě, které
organizačně zajistí paní Lamichová
o Bylo doporučeno získat tzv. „vítací osoby“, které by případné návštěvníky chrámu
přivítali a stručně je seznámili s možnostmi, které kostel nabízí pro tento večer
nabízí.

3. Body k projednání








Světla – je nutné vyměnit osvětlení stropní i boční, především z důvodu nutnosti časté a
poměrně komplikované výměny žárovek. Svítivost současného stropního osvětlení je do 100
luxů.
o Stropní: Karel Tomek seznámil členy rady s nejvýhodnějšími nabídkami. Je třeba, aby
světlo bylo kulaté o průměru do 42 cm. Byla doporučena tzv. teplá barva světla.
 Jako dodavatel byla z většího množství oslovených firem vybraná slovenská
firma INLed (Senec), která nabídla dvě varianty systému osvětlení:
1. svítidla o menší svítivosti (100 – 150 lx) za cenu cca 15.000,- Kč bez
DPH za obě světla
2. svítidla kvalitnější a vzhledově vhodnější (150 – 200 lx) za cenu cca
29.000,- Kč bez DPH za obě světla, tj. cca 35.000,- Kč vč. DPH
 Vzhledem k tomu, že v současné době má farnost na účtu částku kolem
350.000,- Kč, byl odsouhlasen nákup 2. varianty – kvalitnějších a dražších
svítidel. Montáží svítidel bude pověřena firma ELEKTRO ing. Klíma –
podrobnosti dojedná Karel Tomek.
o Světla na boku kostela bohužel často praskají, byla řešena varianta výměny pouze
jejich vnitřku (málo pravděpodobné z důvodu praktické neproveditelnosti) nebo
jejich celková obměna, ovšem při zachování možnosti volby osvětlení směrem dolů
nebo nahoru, resp. osvětlení obou směrů současně. Řešení tohoto problému bylo
prozatím odloženo, bude však proveden výběr vhodných svítidel i doložení výpočtu
potřebné hladiny osvětlení. Zajistí Karel Tomek.
Klekátka: Po poradě Jana Štěpničky s Emanuelem Pacalem ml. bylo doporučeno klekátka jen
lehce ručně přebrousit, natřít základem na dřevo (suchým po 4 hod.) a poté natřít vlastní
barvou. Druh barvy bude ještě zkonzultován s panem Pacalem, příp. s panem Chytkou tak,
aby její odstín souzněl s odstínem barvy, kterou je natřeno nově opravené zádveří kostela.
Renovace nátěru klekátek proběhne formou brigád, a sice v pondělí 10. a v úterý 11. 7. 2017
první polovina lavic a týden poté, tj. v pondělí 17. a v úterý 18. 7. 2017 druhá polovina lavic.
Renovace dřevěných prvků na kůru byla prozatím zamítnuta z důvodu vysoké finanční
náročnosti celého projektu.
Zpovědnice, zpovědní místnost: Cena nově zhotovené zpovědnice by byla dle pana Chytky
cca 50.000,- Kč (byly by potřeba 2 ks). Truhlář, který vyrobil zpovědnici v Rokytnici, už
bohužel podle vyjádření o. Jiřího Plhoně ukončil svou činnost. Byla prodiskutována možnost
nechat stavebně upravit zpovědní místnost tak, aby vznikly dva samostatné zpovědní
prostory, nejlépe dřevěné s polystyrénovým obložením. V této souvislosti je třeba
reorganizovat celkový prostor zpovědní místnosti, kde probíhají ve školním roce katecheze
pro děti. Židle slouží dobře svému účelu, lavice je však už v podstatě v desolátním stavu.
Prostor bude doplněn o dvě lavičky, které dosud využíval o. Vojtěch při přípravě dětí na 1. sv.
přijímání. Klekátko před křížem zůstane na původním místě, protože je nejen hojně
využíváno farníky k modlitbě po svatém přijímání, ale slouží rovněž menším dětem k sednutí
při katechezi. Pokud jde o věk dětí, pro které jsou katecheze primárně určeny, byl doporučen
věk cca od 3 roků do věku maximálně 1. až 2. třídy, které dosud nechodí ke sv. přijímání. O.
Vojtěch příležitostně tuto zásadu připomene farníkům v ohláškách po mši, pravděpodobně
ale až začátkem nového školního roku.
Podzimní brigáda: Byl navržen a dohodnut termín 4. 11. 2017 od 9:00 hodin. Mimo běžné
podzimní práce bude potřeba ořezat javor proti vchodu.

4. Diskuse





Jan Štěpnička upozornil na rezavý radiátor na záchodě. Po dohodě s Petrem Bobkem bylo
navrženo tento radiátor vyměnit za nový v podobném provedení. Členové rady souhlasí
s navrženou cenou radiátoru cca 2.000,- Kč plus další nutné náklady na demontáž a montáž.
Na záchodě rovněž špatně funguje větrák, Tomáš Pačinek se pokusí o vyčištění.
Pouť v Kožichovicích proběhne v neděli 2. 7. 2017, pouť na Jejkově v neděli 7. 8. 2017.
O. Jakub vznesl dotaz na Karla Tomka, zda by chrámový sbor Serafín i v letošním roce uvítal
nějaký finanční příspěvek. Vzhledem ke skutečnosti, že sbor Serafín v současné podobě končí
z důvodu odchodu chlapeckých, resp. mužských hlasů, nebude organizováno žádné
soustředění, finanční prostředky Karel Tomek s díky odmítl.

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 19. 10. 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

