Zápis ze setkání Farní rady
3. 2. 2022 - Jejkov
1) OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
•
•
•

•
•
•
•

„Rok ve farnosti“ – ohlédnutí za minulým rokem, přehled akcí, statistiky křtů, svateb,…
přehled zveřejněn na nástěnce/na webu farnosti
Hospodaření farnosti 2021 – náhled do výkazu hospodaření, proběhla změna
bankovního účtu – přechod k České spořitelně, dosavadní účet u ČSOB zrušen
Kostel ani fara nejsou pojištěny – pravděpodobně se bude uzavírat hromadné pojištění
– společná smlouva pro farnosti z jednoho děkanátu = výhodnější varianta, finanční
rozvaha (odhad cca 10 000 – 12 000 Kč / rok)
Rozebrání myšlenkové mapy lidí zapojených ve farnosti – důležité stále zapojovat a
oslovovat nové lidi
Potřeba nových akolytů – navrženi Jiří Bednář, Jakub Lojda; částečnou výpomoc
přislíbil Petr Poříz
Dodatečné jmenování nového člena do farní rady za mládež – Veronika Lamichová
Farní facebook – funguje dobře; propagují se tam věci, kterými chceme oslovit i lidi
mimo farnost

2) PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI NA ROK 2022
•
•

•

•

Jarní prázdniny – program pro děti zajišťují Renata Jurková, Petra Smolová
Masopustní setkání na jejkovské zahradě – 26. 2. (organizace: Tomáš Dušovský)
o začínalo by se mší svatou v 9.00 hodin
o program na zahradě 10.00 – 14.00 hodin
o je třeba zajistit a oslovit dobrovolníky na program pro děti 2-3 lidi, organizace
asi 10 lidí, postavit stan + posezení, svařák, sakristie k dispozici v případě
nepřízně počasí (prostor pro děti)
o k dispozici budou zabijačkové pochoutky, konzumace jídla na místě nebo
možnost odnést domů
o prosba o zapojení – příprava sladkých dobrot ke kávě
o Organizaci bude zajišťovat farnost Jejkov – budou pozvány i další farnosti,
případný výdělek by mohl být použit pro zvelebení farní zahrady; dobrovolníci
se mohou zapisovat do tabulky v sakristii.
Příprava dětí na 1. svatou zpověď a 1. svaté přijímání – začátek 20. 2., přípravu vede
otec Vojtěch a Lucie Havlenová. Plánované termíny: sobota 28. 5. – 1. svatá zpověď,
neděle 29. 5. při mši svaté v 9:00 – 1. svaté přijímání.
Noc kostelů – pátek 10. 6. 2022 – probereme na setkání Farní rady v polovině dubna –
nápady lze psát do sdíleného souboru (zajistí Karel Tomek)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pouť seniorů – plánovaný termín: čtvrtek 19. 5., program pouti bude uveřejněn
později (na základě návrhů, které lze sdělit osobně či e-mailem)
Poutní výlet farnosti (nejen pro rodiny) – plánovaný termín: neděle 19. 6., program
pouti bude uveřejněn později (na základě návrhů, které lze sdělit osobně či e-mailem)
Nápad na organizaci pěší pouti – zasílat návrhy
Nějaká větší pouť (podzim 2022)? – zvážit, popřemýšlet/vymyslet místo – zasílat
návrhy
Izrael 2023 – náklady cca 20 000 Kč na 7denní pouť/ osoba; vzhledem k vyšším
nákladům důležité naplánovat hodně dopředu; zjistit možnosti cestovních kanceláří
uvažovat o nabídce a realizaci duchovních obnov pro farníky – zjistit zájem a možnosti
vzdělávání ve farnosti formou náboženství pro dospělé – přednášky? Více propagovat
přednášky pořádané Českou křesťanskou akademií
Farní ples v náhradním (letním) termínu – nebudeme pořádat
Výstup ze setkávání synodních skupin pro farnost – nějaké nedělní odpoledne, možná
březen, formou 5minutové prezentace nebo sepsání pár bodů; objevily se komplikace
s dotazníkem (technického rázu). Dále z diskusí synodních skupin vzešlo, že lidé jsou
málo informovaní o akcích ve farnosti.

3) DALŠÍ BODY DISKUSE:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Projekt farní knihovny „farníci farníkům“ – sdílená tabulka, kde bude vložen seznam
knih, jeden administrátor, který bude rozesílat kontakty. Nabídka knih bude přístupná
proklikem ze stránek farnosti – připraveno ke spuštění do 14 dní. Na realizaci dále
pracují Josef Petr a Karel Tomek.
Křížová cesta venku – o realizaci by se mohla postarat mládež, oslovit Vítka Oplatka,
skauty nebo biřmovance
Kalendář akcí ve farnostech a dalších společenstvích – již existuje, koordinuje Vítek
Oplatek; další se zakládat nebude
Schváleno zakoupení dlouhého žebříku pro využití v kostele
Vyčištění odtokového kanálu na farní zahradě – často se zanáší splavenou zeminou,
nutné vyřešit v létě (oslovit Petra Bobka)
Úprava vyštěrkovaného prostoru před farou na farní zahradě – místo štěrku položení
dlažby – realizace léto; vznikne tak další prostor na farní zahradě s možností posezení,
nyní probíhá oprava laviček
schválena instalace projektoru do boční lodi kostela (kvůli sledování bohoslužby)
zakoupeny nové skládací židle – možnost využití nejen při katechezích pro děti
Nové webové stránky – možnost zakoupení systému Farní agenda – výhodnější pro
organizaci akcí ve farnosti, vedení matrik, intencí, tiskových sestav – na realizaci
pracuje o. Vojtěch, je třeba sehnat webmastera z řad farníků
Varhany – byl sepsán seznam závad a odeslán v době průběhu záruční doby – čeká se
na vyjádření
Sbor Kuliferda – oslovit nové zájemce z řad dětí ve věku 9 let a více

•

•

•

Světla v kostele – potřeba výměny světel byla představena K. Tomkem. Výměna 18
světel s ovladači v hlavní lodi – o ceně se stále jedná (v závislosti na výběru světel,
orientačně se pohybujeme mezi 100 000 až 250 000 Kč), spotřeba klesne na cca 13 %,
v další etapě by se řešila výměna ostatních světel v kostele. Vzhledem k rostoucí ceně
energií by realizace měla proběhnout v tomto roce. Zajišťuje Karel Tomek ve
spolupráci s dalšími zúčastněnými (T. Dušovský, A. Jirků, S. Renát).
Slaměný betlém – představa interaktivního betlému. V tomto roce proběhne další
výroba postav a zvířat, betlém zůstane na farní zahradě a budeme řešit možnosti
přístupu pro veřejnost.
Promyslet a zvážit výhody postavení pergoly na farní zahradě – farní kavárny,
setkávání,…

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

