
Farní rada, Jejkov 2. 6. 2016

1. Přivítání a modlitba

2. Zhodnocení úkolů z minulé farní rady (18. 2. 2016)    

 Dne 19. 5. 2016 byla uspořádána farní pouť pro seniory k Bráně milosrdenství do Žďáru nad 
Sázavou a na Zelenou Horu. Zúčastnilo se cca 100 farníků

 Dne 2. 6. 2016 proběhl v pořádku výlet dětí navštěvujících náboženství – 2 autobusy
 Na den 19. 6. 2016 je naplánována farní pouť pro rodiny s dětmi k Bráně milosrdenství ve

Znojmě s následným pěším výletem z Čížova do Hardeggu. Přihlášeno je 55 farníků + několik
náhradníků. Odjezd bude po ranní mši sv., autobus zajistí Karel Tomek  

 Benefiční  koncert  Barbary  Maria  Willi  proběhne  pravděpodobně  až  na  podzim,  případně
bude  uspořádán  v rámci  Třebíčských  nokturen  (pokud  ještě  budou  organizována).  Zvážit
možnost pořádání Nokturen přímo v kostele (malá účast v aule KG). Konkrétní termín, formu
(Nokturno nebo zvláštní benefiční koncert) a termín vč. místa konání domluví Ondřej Havlena
a Karel Tomek s Hanou Oravcovou a Barbarou Maria Willi

 O.  Jakub  informoval  o  jednání  s  truhlářem  panem  Chytkou,  který  navrhl  podobu
rekonstruovaného zádveří hlavního vchodu. S jeho vizí byli na závěr přímo v prostoru zádveří
seznámeni  všichni  přítomní  členové  farní  rady.  Bylo  navrženo  prozatímní  ponechání
prostředních dveří a vyhodnocení jejich potřebnosti po uplynutí následující zimní sezóny  

 O. Jakub rovněž informoval o skutečnosti, že pan Chytka již provedl opravu dřevěného schodu
u oltáře v kapli Panny Marie Bolestné

 Ondřej  Havlena  upozornil  na  nevypnuté  plátno  na  obraze  Sv.  Antonína  –  po  dohodě  s 
Markem  Bušem  bude  kontaktován  restaurátor,  který  rovněž  zhodnotí  možnost  opravy
protrženého plátna na obraze nad hlavním oltářem

 Byl odsouhlasen nákup elektr. varhan nevyužitých MUSICOU ANIMATOU za dohodnutou cenu
ve výši 12 tis. Kč (původní cena 16 tis. Kč). Budou využívány především ve filiálních kostelích

 Osvědčila  se  možnost  přispět  zvláštní  finanční  částkou  na  květinovou  výzdobu  před
Velikonocemi.  Výše takto vybraných finančních prostředků dosáhla částky kolem 8 tis.  Kč.
V současné době jejich zbytek pokryje finanční náklady na květinovou výzdobu kostel ještě na
cca 1 měsíc. Stejná možnost bude dána farníkům i na počátku adventu

3. Body k projednání

 O. Jakub informoval o stávající finanční situaci farnosti. Nedělní sbírky se v současné době
pohybují mezi 9 a 10 tis. Kč. V lednu bylo na bankovním účtu 136 tis. Kč, k dnešnímu dni činí
jeho výše 280 tis. Kč

 Noc kostelů proběhne v pátek 10. 6. 2016. Je k dispozici cca 300 ks letáčků s možností jejich
rozebrání. Byla zvážena možnost stanovení tzv. „vítacích osob“, které by u hlavního vchodu
poskytli případným návštěvníkům základní orientační informace – Karel Tomek osloví členy
souboru  Serafín  a  odkáže  je  přímo  na  O.  Vojtěcha.  Tato  služba  by  byla  poskytována  po
koncertě  sboru  Serafín  do  cca  22:00  hodin.  Bylo  navrženo  umístění  několika  základních
orientačních tabulí, příp. šipek (např. před vchodem směrovka k hlavnímu vchodu do KG, kde
bude vstup na věž). Samotnou prohlídku věže zajistí Roveři. V sakristii budou probíhat aktivity
pro děti pod vedením Ludmily Štěpničkové, na zahradě bude připraveno malé občerstvení, o
jehož realizaci poprosí  O.  Vojtěch v nedělních ohláškách. Karel  Tomek dává na vědomí,  že
předem připravené dva reproduktory na koncert souboru Serafín budou na místě už během



mše sv. – o. Vojtěch souhlasí, časový prostor pro jejich odklizení po koncertě bude cca 10
minut do 1. komentované prohlídky kostela  

 Jaká je šance a vhodný způsob dostat dospělé zdravé jedince z prostoru sakristie a zpovědní
místnosti do hlavní lodi kostela – o. Vojtěch upozorní v nedělních ohláškách začátkem září na
skutečnost, že sakristie vč. zpovědní místnosti jsou prostory určené pouze osobám s tělesným
handicapem,  příp.  rodičům  s malými  dětmi,  jejichž  hlasité  projevy  by  rušily  průběh
bohoslužeb. Zpovědní místnost je navíc využívána pro nedělní katecheze předškolních dětí  

 Fotografování důležitých akcí ve farnosti zajišťuje v současné době Michaela Zvěřinová, Jiří
Fiala nemusí být z důvodu studia v Praze vždy k dispozici. Tomáš Pačinek osloví Petra Nováka
s prosbou,  jestli  by  byl  ochoten  tuto  službu  pro  farnost  příležitostně  vykonávat.  Jeho
jmenovce  Petra  Nováka  osloví  Anna  Pipalová  s prosbou  o  funkci  farního  fotografa  –
náhradníka

 Na den 7. 8. 2016 je na farní pouť pozván O. Pacifik Matějka, farníci budou opět požádáni o
realizaci občerstvení – agapé – na farní zahradě

 V pátek dne 24. 6. 2016 bude sloužena mše sv. za mladé poutníky z naší farnosti, kteří se
zúčastní Setkání mládeže v Krakově, po níž bude následovat setkání s jejich účastníky

 V úterý 28. 6. 2016 bude sloužena mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok a s  prosbou o
Boží pomoc a ochranu během prázdnin – setkání s dětmi a občerstvení na farní zahradě

 Literatura nevyužitá farností byla z převážné části farníky rozebrána, i zbytek knih bude dán
k dispozici zájemcům. Na místo uvolněné po knihovně budou přesunuty skříně s pomůckami
a potřebami pro dětské katecheze 

4. Diskuse

 Manželé Štěpničkovi  upozornili  na špatný stav dřeva vstupní branky ze strany od Zimního
stadionu – i přes částečnou opravu bude ve výhledu potřeba jejich celková rekonstrukce

 Karel  Tomek vznesl  dotaz na možnost využití prostor kostela pro natáčení  CD Třebíčských
koled souborem Serafín,  a to vždy v sobotu 9. 6., 16 .6. a 23. 6. 2016 s rezervním termínem i
28. 6. 2016. O. Jakub i O. Vojtěch souhlasí a natáčení umožní

 Ota Maštera připomněl špatný stav elektriky v kostele ve Stříteži – bude osloven pan Renát.
Možnost získání dotací na případnou na rok 2017

 Mše Sv. v Kožichovicích bude sloužena 3. 7. 2016 v 10:30 hodin

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 13. 10.  2016 v 18:00 hodin sakristii

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

Omluveni: jáhen Karel Novák 


