
Farní rada, Jejkov 13. 10. 2016

1. Přivítání a modlitba

2. Zhodnocení úkolů z minulé farní rady (2. 6. 2016) + informace    

 Farní pouť (výlet rodin do Znojma), která se uskutečnila v neděli 19. 6. 2016, je hodnocena
velmi kladně, a to jak po stránce časového rozvrhu, tak i obsahové náplně

 Noc kostelů proběhla v pátek 10. 6. 2016. S velkým ohlasem a zájmem veřejnosti se setkala
především  možnost  návštěvy  věže,  na  jejíž  realizaci  mají  největší  zásluhy  Roveři.  Bylo
navrženo umístit do věže cedule s podrobnějšími informacemi o jednotlivých zvonech  

 O. Jakub informoval o situaci týkající se plánované rekonstrukce dřevěného zádveří kostela
následovně:  dne  5.10.  2016  byla  s truhlářem  panem  Chytkou  podepsána  smlouva
s dohodnutou cenou do 50.000,- Kč, výběr světel bude ještě upřesněn.

 Oprava elektroinstalace v  kostele Sv. Marka ve Stříteži začne 7. 11. 2016 s pravděpodobným
termínem dokončení tak, aby při půlnoční mši sv. byl funkční nový rozvaděč a osvětlení oltáře
halogeny. Cena 85.000,- Kč, přičemž samotné práce budou provedeny v hodnotě 60.000,- Kč
a světla budou pořízena za cenu 25.000,- Kč. Oprava střechy a márnice by měla proběhnout v
roce 2017  

 O. Jakub informoval o jednání s restaurátorem panem Klimešem o možnosti restaurování více
než 300 let starých obrazů v kostele,  na něž je možné získat dotaci  z Ministerstva kultury.
Cena zrestaurování bočních obrazů (bez horních obrazů sv.  Kláry a sv.  Anežky) by byla 2x
58.500,- Kč, cena zrestaurování obrazu na hlavním oltáři by vyšla na 221.800,- Kč. Na cca80 %
této částky je možné získat dotaci z Ministerstva kultury. Pokud tuto dotaci farnost skutečně
získá,  zrestaurování  by  se  mohlo  zrealizovat  v průběhu  roku  2018,  pokud  ne,  bude
zrealizována prozatím jen oprava bočních obrazů 

 Prostor za hlavním oltářem je zčásti vyklizen, do skříní v místě bývalé knihovny jsou postupně
přemisťovány  věci  potřebné  na  katechezi.  Knihy  z bývalé  farní  knihovny  jsou  úspěšně
rozebrány  farníky,  zbývající  noty  probere  Karel  Tomek  spolu  s Jaroslavem  Paikem  a
rozhodnou, jak s nimi naložit.  Prostor, ve kterém je složený betlém, bude vyklizen (možno je
2 fázích – před postavením a po postavení Betléma) při podzimní brigádě, pravděpodobný
listopadový termín bude ještě upřesněn, prozatím je navržena sobota 12. 11. 2016

 O.  Jakub  podal  zprávu  o  finanční  situaci  farnosti  takto:  v současné  době  je  na  farním
bankovním  účtu  380.00,-  Kč.  Krátce  přítomné  seznámil  se  změnou  placení  příspěvků  na
potřeby diecéze, tzv. „desátků“. Nově se nyní při výpočtu této částky vychází z počtu farníků
starších  18 let  (zjištěného při  posledních dvou sčítáních)  vynásobeného částkou 280,-  Kč.
V naší farnosti by mělo být podle takto stanoveného vzorce odvedeno 115.000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že  při  poslední sbírce na  tento účel  bylo  vybráno 14.600,-  Kč,  zbývá doplatit  cca
100.000,-  Kč.  Předpokládaná  výše  finančních  prostředků  ke  konci  letošního  roku  je  cca
145.000,- Kč



3. Body k projednání

 Plánovaný benefiční koncert Barbary Maria Willi se na podzim neuskuteční
 Fotografování ve farnosti bude nadále zajišťovat Míša Zvěřinová. Jako náhradní fotografové

byli osloveni dva Petrové Novákové. Starší z nich bohužel nemá patřičné digitální vybavení a
ani jeho pracovní vytížení mu neumožňuje tuto službu vykonávat. Petr Novák (roč. 1981) je
ochoten,  nebude-li  moci  tuto  službu  zajistit  Míša  Zvěřinová,  příležitostně  pořizovat
fotodokumentaci farních akcí

 Mech do farního betléma zajistil O. Maštera
 V loňském roce i před letošními Velikonocemi se velmi osvědčilo vyhlášení možnosti přispět

na slavnostní  květinovou výzdobu kostela  –  přímo do zvláštní  obálky  umístěné v sakristii,
proto bude tato možnost dána farníkům i před zahájením adventní doby

 Stromky  na vánoční  výzdobu budou dovezeny ve  spolupráci  s   Karlem Janíčkem v sobotu
17. 12. 2016. Pravděpodobně tentýž den budou nazdobeny, včetně stavby betléma. Dalším
možným (náhradním) termínem pro zdobení stromků i stavby betléma bude pátek               23.
12. 2016 (vánoční prázdniny školních dětí)

 Výlet rodin je naplánován na neděli 14. 5. 2017 – termín je pouze orientační a bude ještě
potvrzen  po  konzultaci  s Karlem  Tomkem,  tak  aby  se  jeho  termín  nekřížil  s  plánovanými
akcemi souborů MUSICA ANIMATA a SERAFÍN. Cíl výletu není prozatím určený, navrhovaný je
Mikulov s Křížovou cestou na Svatý kopeček a výlet po Pálavě

 Termíny poutí ve Stříteži a Kožichovicích nejsou zatím známy, proběhnou buď v neděli před
nebo v neděli po svátku jejich patronů samotných (25. 4. 2017 a 4. 7. 2017) – zjistí a dá na
vědomí pan Otakar Maštera

 1. svaté přijímání dětí je naplánováno na neděli 28. 5. 2017
 Poutní  mše Svatá na  Jejkově bude v neděli  6.  8.  2017.  Bylo by vhodné pozvat některého

z kapucínů se vztahem k Třebíči,  o.  Jakub osloví  P.  Kryštofa Javůrka ,  příp.  o.  Ervína Jansu
s prosbou o účast na této slavnostní bohoslužbě

 Svátost  nemocných  bude  udělována  stejně  jako  v letošním  roce  i  v roce  2017  při  mších
svatých v pátek a následující neděli v říjnu po svátku Sv. Františka

4. Diskuse

 Jiří  Bednář  zmínil  možnost  nahrávání  nedělních  kázání  –  po  dohodě  odsouhlasena
O. Jakubem a O.  Vojtěchem pouze možnost individuálního nahrávání pro vlastní  potřebu,
nikoliv oficiálního pořizování nahrávek včetně jejich zveřejňování a případné distribuce 

 Anna Pipalová tlumočila  prosbu několika  farníků  o připomenutí účelu  speciálních velkých
sbírek přímo po modlitbě na závěr  přímluv – vyhodnoceno jako nevhodné,  pokud někdo
zapomene dát peníze přímo do sbírky, může tak učinit po mši svaté v  sakristii. Rovněž zmínila
občasné dotazy farníků, kam, příp. komu platit dobrovolný příspěvek po odsloužení mše svaté
na požadovaný úmysl – tento příspěvek dát po mši svaté přímo sloužícímu knězi. Při svatbách
a  pohřbech  ve  farním  kostele  peníze  nevybírat,  praxe  ve  filiálních  kostelích  je  odlišná  –
doporučeno respektovat místní zvyklosti  

 Stříhání živého plotu proběhlo minulý týden. Vzhledem ke skutečnosti, že příkop je součástí
nemovitého  majetku  Katolického  gymnázia,  avšak  záhonek  samotný  je  majetkem  města
Třebíče, ostříhání provedla firma pověřená městem Třebíč

 Oprava vstupní branky ze strany od Zimního stadionu bude realizována v průběhu roku 2017



 Farní zahrada je v současné době shrabaná, brigáda je naplánovaná na sobotu 12. 11. 2016,
do  té  doby  Ludmila  Štěpničková  zlikviduje  záhony,  tak  aby  přebytečný  odpad  mohl  být
naložen do přistaveného kontejneru

 O. Jakub se zajímal o využití nových kancionálů, zda je jich dostatek, v současné době jejich
počet zřejmě odpovídá počtu zájemců ze strany farníků

 Otakar Maštera upozornil na částečnou špatnou slyšitelnost jednotlivých čtení od ambonu.
Farnost  prozatím neplánuje  zřízení  sluchátek pro nedoslýchavé,  tak  jak  je  to  zrealizováno
v Bazilice.  Existuje pouze možnost  dočasného vypůjčení  sluchátek s vysílačem na zkoušku.
Nejefektivnějším řešením tohoto problému by však bylo poučení – proškolení jednotlivých
lektorů, jak přizpůsobit samotný mikrofon před čtením v závislosti na výšce lektora, tak aby
zřetelnost  a  potažmo  slyšitelnost  jejich  projevu  byla  dokonalejší  i  pro  farníky  s menším
sluchovým handicapem

 Ondřej  Havlena  upozornil  na  případnou  možnost  využívání  bočních  –  vedlejších  oltářů
s odkazem na v minulosti často aktivní „oltářní bratrstva“. Zvážit možnost konání pobožností
před těmito oltáři u příležitosti svátků jednotlivých světců, jimž jsou oltáře zasvěceny

 O. Vojtěch zjišťoval existenci venkovní slyšitelnosti zpovědí ze stávající zpovědnice. V úvahu
připadá i možnost zpovědí v kapli Panny Marie Bolestné při uzavření obou přístupových dveří.
O.  Jakub zváží  možnost zakoupení  nové nebo repasované zpovědnice,  popřípadě finanční
náročnost výroby nové zpovědnice truhlářem panem Chytkou   

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 2. 3. 2017 v 18:00 hodin sakristii

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

Omluveni:  Karel Tomek 


