
Zápis ze setkání Farní rady  
 

19. 10. 2021 - Jejkov 

 

PROGRAM: 

1) PŘIVÍTÁNÍ, MODLITBA 

2) PŘEDÁNÍ JMENOVACÍCH DEKRETŮ JEDNOTLIVÝM ČLENŮM FARNÍ RADY 

3) SEZNÁMENÍ SE ZPŮSOBEM ČINNOSTI FARNÍ RADY  

4) PROJEDNÁVANÉ BODY: 

a) Zhodnocení finanční situace farnosti (o. Vojtěch) 

• finanční situace hodnocena jako dobrá (na účtu farnosti 1,3 mil. Kč) 

• výše nedělních sbírek zůstává podobná i přes všeobecnou nižší návštěvnost kostelů 
(v návaznosti na pandemii covidu a vzniklá opatření) 

b) Předpokládané opravy v kostele - výhledově (o. Vojtěch) 

• výměna světel v hlavní lodi (projekt zpracovává Karel Tomek) 

• oprava dřevěných částí kůru napadených červotoči 

• restaurování obrazů Křížové cesty  

• u jmenovaných úprav a oprav byly diskutovány možné způsoby realizace (po domluvě 
s panem Stanislavem Renátem, technikem stavebních investic třebíčského děkanství) 

c) Zhodnocení činnosti dětského sboru Kuliferda (Karel Tomek) 

• přihlásilo se deset dětí 

• probíhají pravidelné zkoušky v neděli na faře (po mši svaté, cca v 10 hod) 

• plánované soustředění v Nové Říši se z důvodu velmi malého zájmu nekoná; 
soustředění dětí a doprovázejícího orchestru proběhne v sobotu 6.11. na Jejkově 

• připravovaná vystoupení budou probíhat v době vánoční (doprovod při vybraných 
mších svatých v třebíčských kostelích) 

d) Nejbližší akce ve farnosti 

• 13.11. proběhne brigáda na farní zahradě 

• 20.11. - Farní košt vína, který pořádá farnost Bazilika (nově ve foyer Divadla Pasáž) 

• 27.11. - společné vyrábění adventních věnců (Hana Fialová, Renata Dušovská) 

• V době adventní jsou plánovány roráty, vždy v pondělí a v sobotu v 7:00 hodin.  

• 4.12. a 18.12. proběhne v kostele soustředění souboru Musica animata (Karel Tomek) 

• 11.12. dopoledne: Předvánoční tvoření pro děti v sakristii kostela (Ludmila 
Štěpničková, Petra Smolová) 



• V průběhu měsíce listopadu je plánováno společné rozšíření slaměného betlému na 
farní zahradě, setkání by měla proběhnout asi třikrát, vždy v sobotu (Lucie Havlenová) 

• Změna ohledně sv. Mikuláše: setkání se sv. Mikulášem proběhne nikoli po nedělní mši 
sv., jak tomu bývalo v předchozích letech, ale v podvečer v rámci programu pro děti 
pořádaného u baziliky. Způsob zapojení farníků do akce zjistí a navrhne otec Vojtěch. 

e) Plánované vánoční mše svaté – Narození Páně 

• Mše svatá pro rodiny s malými dětmi: 24.12. v 15:00 – vzhledem k předpokládané 
nepříznivé epidemiologické situaci nepřipadá v úvahu malý kostel ve Stříteži, mše sv. 
bude v kostele na Jejkově 

• „Půlnoční mše svatá“: 24.12. v 22:30 v kostele na Jejkově 

• 25. a 26.12.: mše sv. v nedělních časech (7:30 a 9:00) 

f) Návrh farní knihovny „farníci farníkům“ (Petra Smolová) 

• Návrh k možnému využití knih, které po přečtení leží nevyužité v domácnostech 
farníků 

• Po diskusi se došlo k závěru, že by půjčování knih fungovalo přímo mezi farníky – knihy 
by se tedy nikde neshromažďovaly; seznam knih by byl k nahlédnutí na webu farnosti 
spolu s kontaktem půjčitele (majitele knihy); v případě zájmu by vypůjčitel kontaktoval 
majitele knihy a knihu si předali dle domluvy. 

• Seznam knih může vznikat postupně, zapojení dalších farníků-půjčitelů je vítáno; 
s technickou realizací nabídl pomoc Karel Tomek 

g) Vánoční výzdoba kostela (Petra Smolová) 

• formou šablon pro děti (dodržení rámce motivu, zapojení fantazie dětí) 

• výběr vhodného motivu (tentokrát čtyři různé šablony vztahující se k čtyřem 
adventním nedělím) 

h) Zapojování farníků ve farnosti (podnět navazuje na předchozí setkání farní rady) 

• aktivně nabízet zapojování do života farnosti 

• částečně už realizováno (nově zapojení lidé do katechezí pro děti; noví lektoři…) 

• vyvstala potřeba seznamu kompetentních osob, které jsou ochotny nabídnout farnosti 
své služby a je možné se na ně obracet s vhodnými úkoly  

i) Údržba a oprava prostor a vybavení sakristie a kostela (Antonín Hrůza) 

• ochrana, údržba, případně výměna nábytku v sakristii 

• vhodné čištění koberců 

• snížení hluku v kostele z pohybu se židlemi (židle upraví Antonín Hrůza)  

• doplnění oděvů pro ministranty – o. Vojtěch projedná možnosti a provede objednávku 
nových kusů oblečení 

 



j) Údržba a oprava varhan (Karel Tomek) 

• S varhanářem panem Ing. Martinem Poláčkem byla dohodnuta prodloužená doba 
záruky, během níž má dojít k poslední servisní prohlídce a opravě reklamovaných 
skutečností (seznam závad je již sestaven za pomoci místní firmy Varhanářství 
Nováček, F. Dolíhala a K. Tomka), zvláště jde o vyjasnění použití vyššího tlaku vzduchu 
v nástroji a některé drobné mechanické závady varhan. 

• V dalších dnech bude seznam závad konzultován s Ing. Poláčkem a dohodne se termín 
oprav tak, aby mohla být uzavřena původně prodloužená záruční doba (patrně po 
Novém roce). Vypořádání všech závad a ukončení záruční doby bude písemně 
oboustranně potvrzeno. 

• Již v současné době je neoficiálně osloven (za pomoci člena diecézní organologické 
komise Mgr. O. Múčky a Tomáše Nováčka) intonér Tomáš Fafílek, který provede 
korekci intonace (reintonaci), tzn.: nastaví příslušnou sílu, barvu a charakter tónu 
každé píšťaly zvlášť, nakonec nástroj opět naladí (původní smlouva tyto práce 
neobsahovala). U Jejkovských varhan se v této souvislosti bude řešit s předstihem i 
výše uvedený tlak vzduchu. Práce proběhne (bude dopředu dohodnutá) po dokončení 
závad v záruce, patrně v průběhu příštího roku. 

• Nejprve proběhne zjištění snížení tlaku na zvuk nástroje (na místě za přítomnosti 
intonéra i O. Múčky), pak si píšťaly intonér postupně odveze do své dílny, kde má 
intonační stůl a může si je pohodlně předpřipravit. Finální podoba by se pak dokončila 
v kostele v daném akustickém prostoru. 

• Předběžná kalkulace ceny se dá určit až po osobní prohlídce intonéra na místě. Hrubý 
odhad okolo 150 tis. Kč 

5) DISKUSE A DALŠÍ PODNĚTY: 

• Možnosti spolupráce a propojení všech třebíčských farností 

• Farní ples: diskuse o možnosti a vhodnosti realizace plesu v současných podmínkách, 
případně o realizaci v jiných prostorách (Trnava?) nebo jinou formou na jaře 

• Betlémské světlo: návrh aktivního zapojení skautů, možnost roznášky světla lidem 
domů – nedošlo ke konsensu ohledně vhodnosti 

• Zabíjačka: návrh na uspořádání „zabíjačky“ (26. 2.) na farní zahradě (Tomáš Dušovský) 

• Venkovní Křížová cesta na území města Třebíč: návrhy a možnosti realizace probere 
Tomáš Dušovský s třebíčskými kněžími 

• podnět k organizování dalších akcí propojujících farnosti i lidí, kteří do kostela běžně 
nechodí (Tomáš Dušovský) 

• návrh na patrnější orientaci kostela vzhledem k historické souvislosti s kapucíny a k 
typickému vzhledu interiéru kostela (Petra Smolová)  

 

Přítomni: o. Vojtěch Loub, Karel Tomek, Jiří Bednář, Tomáš Pačinek, Tomáš Dušovský, Josef Petr, 
Antonín Hrůza, Ludmila Štěpničková, Lucie Havlenová, Petra Smolová 

Nepřítomen: jáhen Karel Novák 

Zapsala: Petra Smolová 


