
Farní rada, Jejkov 7. 6. 2018 

1. Přivítání a modlitba 

2. Zhodnocení úkolů z minulé farní rady (15. 3. 2018) + informace     

 Byla zrealizována výměna lavic v kostele ve Stříteži. 
 Boční obrazy nad hlavním oltářem a obrazy nad bočními oltáři byly odborně sňaty a předány 

restaurátorovi. O. Jakub poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli jakýmkoliv způsobem 
(stavba lešení atp.) Po dokončení jejich zrestaurování bude cca v říjnu nebo v listopadu odvezen 
velký obraz nad hlavním oltářem. V příštím roce bude nutno znovu požádat o druhou část dotace. 
Ondřej Havlena nadnesl otázku zrestaurování jednotlivých zastavení křížové cesty, bude zvážena 
možnost spolupráce i s truhlářem vzhledem ke stavu poškození rámů těchto obrazů.  

 Noc kostelů proběhla bez problémů. Byl zaznamenán zvýšený zájem o tvořivé dílny pro děti 
v sakristii kostela. O. Jakub poděkoval všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh této akce. Pro 
příští Noc kostelů O. Vojtěch nastínil možnost otevření průchodu do Katolického gymnázia.  

 Ve čtvrtek 17. května se uskutečnila pouť seniorů do Moravského krasu – Sloupu, Křtin, 
Senetářova a Jedovnice. I přes nepříznivé počasí byli farníci spokojeni.  

 V úterý 27. března se konala v restauraci Vinohrádek nad Babou „Pesachová večeře“ pro členy 
farní rady a jejich partnery. Tato akce byla hodnocena velmi kladně. Pro příští rok má O. Jakub 
v úmyslu nabídnout účast na této akci širšímu okruhu farníků. 

 V neděli 10. června proběhne plánovaná pout rodin do Žďáru nad Sázavou a jeho okolí. Na pouť 
je přihlášeno cca 55 osob, byl zaznamenán o něco menší zájem ze strany rodin. Důvod tohoto 
menšího zájmu prodiskutován, hlavní příčina nenalezena. 

 Proběhly práce na farní zahradě, byla oceněna práce všech, kteří se na její údržbě podíleli. O. 
Jakub nadnesl téma vybudování zastíněné pergoly, která by poskytla zázemí pro případné farní 
akce na zahradě, které se dle slov O. Vojtěcha konají několikrát do roka. Ludmila Štěpničková 
navrhla oslovit paní Jaskulovou s prosbou o posouzení, příp. navržení úpravy farní zahrady. 
Ondřej Havlena a Tomáš Pačinek osloví Františka Neumanna, zda by mohl zpracovat návrh 
dřevěného přístřešku – pergoly a jeho umístění u západní zdi zahrady, která odděluje prostor 
zahrady od veřejného parkoviště. 

 Schody na věž kostela jsou v havarijním stavu. Z tohoto důvodu nebyla umožněna zájemcům 
návštěva věže během letošní Noci kostelů. Bylo navrženo rekonstrukci horní části schodiště zadat 
zpracovatelské firmě, zatímco opravu dolní části schodiště provést ve vlastní režii. O. Jakub se 
pokusí dojednat možnost propojení věže a kostela průchodem přes novou budovu Katolického 
gymnázia. Otakar Maštera navrhnul osadit dolní schodiště kovovými nášlapy. Rekonstrukci horní 
části projednat se spolupracovníkem Františka Neumanna. Otázkou zůstává konkrétní podoba 
schodiště (dřevěné nebo kovové) v návaznosti na vyjádření památkářů, pokud bude jejich 
vyjádření nezbytnou součástí projektové dokumentace.  

 Pokud jde o rekonstrukci prostor zpovědnice, bylo navrženo přijmout návrh pana Chytky na 
zhotovení nové dvoukřídlé zpovědnice za cenu cca 50.000,- Kč. Finanční náročnost lze akceptovat 
vzhledem ke stavu finančních prostředků na farním účtu ve výši cca 400.000,- Kč.  

 Misijní neděle proběhne 21. října, uskuteční se misijní jarmark, do nějž přispějí děti svými 
výrobky i dobrovolnice napečením misijních koláčků. Myšlenka misií bude zdůrazněna a rozvinuta 
v nedělních katechezích pro děti, popř. modlitbou desátku za misie v období příprav na uvedenou 
neděli. 

 V úterý 26. června se uskuteční jako každoročně po mši svaté na farní zahradě setkání dětí a 
rodičů u příležitosti blížícího se konce školního roku spojené s opékáním špekáčků.  

 Poutní mše svatá v Kožichovicích bude v neděli 8. července v 10:30 hodin. 



 Účast na poutní mši svaté na Jejkově v neděli 5. srpna přislíbil O. Ervín. 
 Karel Tomek nastaví hodiny v sakristii tak, aby ukazovaly aktuální čas.  
 Ondřej Havlena nadnesl téma setkávání ve farnosti, především způsob zapojení do života farnosti 

i těch dosud anonymních osob, které se sice účastní nedělních bohoslužeb, ale zatím neměli 
příležitost i k setkáváním v čase mimo bohoslužby. Z možností pozvání na např. duchovní cvičení, 
zapojení do lektorské služby, příp. vyřezávání figurek v adventní době se jeví jako nejschůdnější 
pozvání na brigádu na farní zahradě, resp. pomoc s realizací stavby přístřešku – pergoly a také 
adventní výroba figur slámového betléma. 

 Otakar Maštera upozornil na problém slabšího zvuku mikrofonu u ambonu na rozdíl od 
mikrofonu u sedesu. Karel Tomek mikrofon upraví a nastaví tak, aby bylo dosaženo (samozřejmě 
za předpokladu dobrého nastavení mikrofonu lektorem) výraznějšího a hlasitějšího zvuku. 

 O. Jakub zmínil problém poruchovosti bočních světel v kostele. Finanční náročnost jejich výměny 
zjistí Karel Tomek. 

 Vzhledem k potřebě natření kaple v Kožichovicích požádal Otakar Maštera O. Jakuba o kontakt na 
pana Kociána, který natíral střechu kostela ve Stříteži. 

 Kontrabas, který vlastní farnost a v současné době není využíván, byl na základě smlouvy mezi 
farností a Karlem Tomkem pronajat k používání jeho synovcem Pavlem Hrůzou, který by po 
zvládnutí hraní na tento nástroj mohl obohatit řady členů chrámového sboru AMEA CHORUS. Jak 
upozornil Karel Tomek, tento sbor se v neděli 17. června zúčastní nesoutěžní přehlídky 
chrámových sborů v Boskovicích. 

  

 

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 11. října 2018 v 18:00 hodin sakristii 
 
 
Přítomni:   O. Jakub Holík, O. Vojtěch Loub, jáhen Karel Novák, Ondřej Havlena, Otakar Maštera, 
                   Tomáš Pačinek, Anna Pipalová, Jan Štěpnička, Ludmila Štěpničková, Karel Tomek  
Omluveni: Jiří Bednář 


