
Farní rada - Jejkov 21. 2. 2019 

 

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

 

1. Přivítání a modlitba 

2. Návrh programu Noci kostelů 24. 5. 2019 

 18:00 – 18:50 mše svatá 
 19:00 – 19:50 koncert souboru AMEA CHORUS  
 21:00 – 21:30 koncert žáku varhanního oboru ZUŠ pod vedením A. Kolaříkové 
 21:40 – 22:40 prohlídka varhan 
 23:00 zakončení modlitbou a požehnáním 
 
Možnost realizace divadelního představení 1 herce o sv. Františkovi prověří s hlavním aktérem o. 

Vojtěch. Konalo by se na farní zahradě, v případě nepříznivého počasí v kostele nebo v aule 
Katolického gymnázia. 

Po skončení mše sv. budou probíhat v sakristii tvořivé dílny. 
Mezi 20:00 a 22:00 bude zpřístupněna vyhlídka na věž po opravené části schodiště. Osvětlení a 

bezpečný přístup na věž zajistí Tomáš Pačinek. 
Nebyla odsouhlasena možnost rozšířit prohlídku o nově otevřené prostory Katolického gymnázia, 

především s přihlédnutím k obtížně zajistitelné bezpečnosti drahého vybavení učeben.   
Nově nalezenou kroniku farnosti sestavovanou paní Pacnerovou by bylo optimální naskenovat a 

promítat formou smyčky po celý večer. Tato by mohlo nahradit komentované prohlídky, probíhající 
v minulých letech. 
 
3. Výlet do vinařského kraje 

O. Jakub navrhl termín pátek 3. 5. 2018 (případně pátek 17. 5. 2019). Bude oznámeno 
v ohláškách farníkům s možností zápisu účasti na této akci. Odjezd bude v 16:00, mše sv. 
v Hustopečích v 18:00, poté prohlídka kostela s komentářem o. Jana Nekudy. Od 20:00 do 24:00 
proběhne návštěva vinného sklípku.  
 

4. Finanční situace farnosti 

O. Jakub okomentoval jednotlivé položky Výkazu o hospodaření za rok 2018. Farnost je v dobré 
finanční kondici, má splaceny veškeré půjčky a ve srovnání s předchozím rokem 2017 byly v loňském 
roce sníženy náklady na energie, naopak příjmy z nedělních sbírek byly vyšší. 

 
5. Oprava schodiště na věž 

Oprava byla zadána firmě DELTA interiér s. r. o. se sídlem v Okřešicích. Její realizace proběhne 
v termínu 6. - 8. 3. 2019. Jednotlivé komponenty budou přemísťovány pomocí kladky na zahradu.  
Celková cena opravy by neměla přesáhnout částku 40.000,- Kč.  

 
 



6. Ostatní 

a) Na zrestaurování bočních obrazů (sv. Antonín a sv. František), které bude v letošním roce 
dokončeno, získala farnost dotaci ve výši 200.000,- Kč. Na podzim bude zahájeno 
restaurování hlavního obrazu, které bude probíhat pravděpodobně přímo v kostele na 
přelomu letošního a následujícího roku. Za tímto účelem bude před oltářem postaveno 
lešení. 

b) Na Květnou neděli dne 14. 4. 2019 se v 19:00 hodin uskuteční v kostele koncert souboru 
virtuosi Trebicenses pod vedením Jakuba Lojdy. Zazní hudební dílo Stabat Mater.  

c) Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se uskuteční pouť seniorů do Hlubokých Mašůvek a Znojma. 
Předpokládaný cíl poutě pro rodiny s dětmi v neděli 26. 5. 2019 – Křemešník - bude ještě 
upřesněn vzhledem ke skutečnosti, že stejný cíl poutě si zvolila i farnost Třebíč – město. 

d) Ludmila Štěpničková  
I. požádala o souhlas s nákupem barelu na dešťovou vodu a jeho následným umístěním 

pod okap na farní zahradu. Nákup schválen, proběhne ve spolupráci s Tomášem 
Pačinkem  

II. oznámila, že realizace výsadby nových stromků na zahradě proběhne až na jaře 
III. upozornila na problémy při dětských nedělních katechezích. O. Vojtěch na tuto 

skutečnost znovu upozorní rodiče v nedělních ohláškách, kde zdůrazní nutnost, aby 
se nedělních katechezí účastnili pouze děti ve věku v rozmezí 3 až 8 roků, tj. max. žáci 
2. třídy. Rovněž nastínila problém nedostatku míst k sezení pro děti (velké klekátko je 
nevyhovující). Bylo navrženo zapůjčení skládacích židlí z kostela sv. Martina  

IV. upozornila na velmi problematické zajišťování lektorské služby na nedělní mši sv. 
v 7:30 hodin, především z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti (nemoci) některých 
lektorů 

e) O. Jakub navrhl prodloužení funkční doby členů farní roky o 1 rok, tzn. do 30. 6. 2020. 
Členové souhlasili a vzali na vědomí. 

f) Jiří Bednář upozornil na problematické umístění sochy Panny Marie v sakristii vzhledem ke 
zvýšenému pohybu dětí v této místnosti během nedělních katechezí. Rovněž navrhl vyměnit 
stávající kobereček před touto sochou za více vyhovující.  

g) O. Vojtěch připomněl záměr farnosti pořídit novou dřevěnou zpovědnici. Předběžně byl 
kontaktován pan Chytka, který by ji vyrobil za cca 50.000,- Kč. Bylo doporučeno zadat mu 
závaznou objednávku. 

h) Karel Tomek  
I. oznámil, že 23. 6. 2019 se bude konat v kostele koncert pro Charitu. Poté budou na 

zahradě postaveny jejich vlastní party stany pro propagaci jednotlivých středisek 
II. řekl, že pokud jde o výměnu stávajících halogenových světel v kostele za nové LED 

osvětlení, v současné době probíhá fáze tipování nejvhodnějšího výrobku 
III. informoval o tom, že záruční doba opravených varhan vyprší v roce 2020.  

Momentálně sleduje jejich stav a je v kontaktu s varhanáři 
IV. navrhl rozšíření zažitého repertoáru písní. Několikrát do roka by nácvik nových písní 

proběhl pod jeho vedením vždy přede mší sv. v 7:30 a v 9:00  
 
 

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 30. května 2019 
 
 


