Farní rada, Jejkov 19. 10. 2017
1. Přivítání a modlitba
2. Zhodnocení úkolů z minulé farní rady (1. 6. 2017) + informace








Průběh letošní Noci kostelů byl hodnocen velmi kladně. Pro příští rok však nebude realizována
návštěva věže z důvodu havarijního stavu dřevěných schodišť. Otázkou zůstává možnost
prohlídky krypty (márnice) kostela přístupné z prostor Katolického gymnázia.
Byla zrealizována oprava elektroinstalace kostela ve Stříteži, včetně vymalování. Farnost se
podílela částkou 25.000,- Kč, ve spolupráci s panem Renátem bylo dosaženo dotace ve výši
115.000,- Kč a celkovou sumu 170.000,- Kč doplnil individuální dar ve výši 30.000,- Kč. Úspěšně
proběhl převod márnice na obec Střítež, takže její oprava bude už plně v kompetenci této obce.
Renovace nátěru klekátek proběhla 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.
Byla úspěšně zrealizována výměna halogenového osvětlení kostela.
O. Jakub informoval o plánovaném restaurování obrazů nad hlavním i oběma bočními oltáři,
které bude stát 435.000,- Kč. Farnost by se měla podílet částkou cca 50.000,- Kč, zbytek by měl
být pokryt z dotace ministerstva kultury, o jejímž případném přidělení bude rozhodnuto v únoru
2018. Samotná realizace restaurování je plánována na období začátek dubna až konec května
2018 s tím, že podle výše dotace budou zrestaurovány obrazy nejdříve nad bočními oltáři a pak
obrazy nad hlavním oltářem.

3. Body k projednání





Karel Tomek informoval o tom, že plán koncertů souboru MUSICA ANIMATA pro rok 2018
prozatím není stanoven.
O. Jakub a Vojtěch informovali o Misijní neděli ( říjen), pro který by bylo možné po konzultaci
s Ludmilou Štěpničkovou připravit např. misijní koláčky. Z iniciativy o. Jacka Kruczeka z farnosti
Přibyslavice bude v roce 2018 Misijní den dětí probíhat dne 26. 5. 2018 v Třebíči.
Kalendář akcí farnosti pro rok 2018 byl odsouhlasen následující:
o Únor 2018:
 Pátek 9. 2. 2018 – Ples třebíčských farností
o Březen 2018:
 Pátek 9. 3. 2018 – Noc pro Pána (termín konání v souladu s celosvětovým
termínem 23. 3. 2018 koliduje s účastí o. Vojtěch na exerciciích)
o Duben 2018:
 Neděle 22. 4. 2018 nebo neděle 29. 4. 2018 – Skautská mše svatá (termín
bude upřesněn ve spolupráci s vedoucími skautu)
 Pondělí 23. 4. 2018 – Mše svatá v kapli v nemocnici
 Neděle 29. 4. 2018 – Poutní mše svatá ve Stříteži
o Květen 2018:
 Čtvrtek 17. 5. 2018 – Autobusová pouť starších farníků (navrhované lokality:
Vranov, Sloup, Křtiny)
 Neděle 20. 5. 2018 – Poutní mše svatá ve Slavicích
 Pátek 25. 5. 2018 – Noc kostelů
o Červen 2018:
 Neděle 10. 6. 2018 – Poutní výlet pro rodiny (navrhované lokality: Žďár nad
Sázavou – Zelená Hora a okolí)
 Úterý 26. 6. 2018 – mše svatá pro děti na závěr školního roku

Červenec 2018:
 Neděle 8. 7. 2018 – Pouť v Kožichovicích : upřesněno
o Srpen 2018:
 Neděle 5. 8. 2017 – Poutní mše svatá na Jejkově
o Říjen 2018:
 Úterý 2. 10. 2018 – Mše svatá v kapli v nemocnici
 Pátek 5. 10. 2018 a neděle 7. 10. 2018 udělování Svátosti nemocných
 Neděle 14. 10. 2018 – Slavnost posvěcení kostela
O. Jakub informoval o nutnosti nákupu nových lavic do kostela ve Stříteži. Stávajících 9 lavic bude
nahrazeno novými 8 lavicemi z borovicového dřeva. Součástí dodávky bude i polstrování lavic
včetně sedátka na přední straně první lavice, příp. po dohodě i klekátko jakou součást zadní stěny
poslední lavice. Cena byla stanovena na 10.000,- Kč za 1 lavici, tzn., že celková finanční náročnost
výměny lavic bude 80.000,- Kč. Tato částka bude uhrazená výhradně z finančních prostředků
farnosti z důvodu nemožnosti čerpání dotací na vnitřní vybavení kostelů.
O. Jakub seznámil členy farní rady se stavem finančních prostředků na účtu farnosti, který po
odečtení všech splátek bude ke konci letošního rok činit cca 340.000,- Kč. Jako donátorský dar
pro farnost do fondu PULS byla zaznamenána ke konci září částka 10.900,- Kč.
Pokud jde o rekonstrukci prostor zpovědnice, byla prodiskutována možnost jak celodřevěné
(dvoukřídlé i trojkřídlé), tak i zděné zpovědní místnosti. Cena nově zhotovené dvoukřídlé
zpovědnice by byla dle pana Chytky cca 50.000,- Kč. Tomáš Pačinek osloví pana Neumanna se
žádostí o posouzení finanční náročnosti vestavby zděné zpovědní místnosti, včetně možnosti
jejího vytápění, příp. odvětrání. Stávající zpovědnice by nahradila starší zpovědnici.
o







 Podzimní brigáda: Byl navržen a dohodnut termín 4. 11. 2017 od 9:00 hodin (s rizikem dosud
neopadaného veškerého listí). Jiný vhodný termín se bohužel nepodařilo najít.

4. Diskuse










Jan Štěpnička projednal s Petrem Bobkem situaci rezavějícího radiátoru na záchodě. Je rovněž
nutná revize kotlů (provede pravděpodobně Dominik Bobek). 1. 11. 2017 bude zahájena topná
sezóna, kotel nastaven na 35 st. C, teplota v kostele by neměla poklesnout pod 12 st. C.
Karel Tomek nastínil dva problémy, týkající se varhan:
o Na Jejkově napadli červotoči dřevěné zábradlí kůru – hrozí nebezpečí, že napadnou i nově
zrekonstruované nové varhany. Bude nutné ozáření nebo natření.
o Ve Stříteži mohou prohlédnout stávající varhany František Dolíhal s Tomášem Nováčkem a
posoudit finanční náročnost jejich zprovoznění.
Ořez dřevin u plotu od stadiónu byl proveden ze strany města velmi ledabyle – pouze shora,
dřeviny zasahující do chodníku byly bohužel ponechány v původním stavu. O. Jakub tuto
skutečnost probere na schůzce se starostou města panem Janatou.
Vánoční stromky zajistí jako každoročně Tomáš Pačinek ve spolupráci s Karlem Janíčkem. Jejich
instalace a ozdobení proběhne v sobotu 23. 12. 2017.
Karel Tomek ohlásil zkoušky souboru MUSICA ANIMATA na dvě soboty, 9. 12. a 16. 12. 2017 vždy
od 8:00 do 13:00 hodin
Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 15. 3. 2018 v 18:00 hodin sakristii

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

