
Farní rada, Jejkov 11. 10. 2018 

 

1. Přivítání a modlitba 

2. Zhodnocení úkolů z minulé farní rady (7. 6. 2018) + informace     

 Restaurování bočních obrazů (Sv. Karel Boromejský a Sv. Augustin) nad hlavním oltářem bude 
ukončeno na přelomu měsíců října a listopadu 2018. Obrazy doveze restaurátor sám, bude však 
potřeba zajistit lešení a jeho montáž, zahrnující aktivní pomoc při opětovném osazení obrazů 
do rámů. O termínu dovozu zrestaurovaných obrazů bude farnost informována cca 5 dní předem. 
V průběhu restaurování obrazů nad oběma bočními oltáři bylo zjištěno, že tyto obrazy byly třikrát 
přemalovány – bude obnovena jejich poslední verze. Toto zjištění však navýšilo cenu samotného 
restaurování jednoho obrazu o cca 200.000,- Kč, tzn., že cena zrestaurování obou obrazů bude 
vyšší o 235.000,- Kč. Celková finanční náročnost obnovy obou obrazů se tak vyšplhá na částku 
téměř 665.000,- Kč. Tuto situaci bude řešit dotace ministerstva kultury, poskytnuté letos ve výši 
200.000,- Kč a dalších 200.000,- Kč v roce následujícím. Realizace restaurování velkého obrazu 
nad hlavním oltářem se tak posouvá až na rok 2020 vzhledem ke skutečnosti, že dotace lze 
poskytnout pouze ve výši 200.000,- Kč ročně. Po absolvování této obnovy bude zřejmě 
přistoupeno i k renovaci obrazů Křížové cesty, jejichž oprava je především z důvodu velmi 
špatného stavu dřevěných rámů velmi žádoucí. 

 Firmě DELTA interiér bylo zadáno zpracování cenové kalkulace na realizaci výstavby nového 
schodiště do věže kostela (ke zvonům) a zastřešené pergoly na farní zahradě. Návrhy této firmy 
jsou následující:  
o Výroba schodiště na věž kostela vč. materiálu, dopravy a montáže byla oceněna částkou 

32.850,- Kč vč. DPH, po kladném stanovisku památkářů bude tato akce realizována.  
o Výroba zastřešené pergoly na farní zahradě o rozměrech 10 x 5 m, vč. podlahové krytiny a 

tří bočních stěn byla oceněna celkovou částkou ve výši cca 148.000,- Kč (bez nákladů 
na samotnou montáž pergoly). V následné diskusi členů rady bylo dohodnuto pokusit se 
o snížení nákladů především cestou zmenšených rozměrů pergoly (např. 8 x 4 m), změnou 
dlažby za levnější variantu, příp. záměnou palubek za prkna apod. Bylo dohodnuto 
stanovení finančního „stropu“ na tuto akci, nebylo vyloučeno ani vyhlášení speciální sbírky 
na tento účel. 

 U příležitosti Světového dne misií pořádá naše farnost v neděli dne 21. 10. 2018 „misijní 
jarmark“, tj. dobrovolný prodej výrobků dětí s misijní tématikou, jehož výtěžek bude věnována 
na Misijní dílo dětí. Tentýž den v 16:00 hodin proběhne v našem kostele koncert pro Perinatální 
hospic „Dítě v srdci“ – bližší informace viz periodikum Naše společenství č. 19/2018. 

 Problém slabšího zvuku mikrofonu u ambonu na rozdíl od mikrofonu u oltáře vyřeší Karel Tomek, 
který mikrofon upraví a nastaví tak, aby bylo dosaženo (samozřejmě za předpokladu dobrého 
nastavení mikrofonu lektorem) výraznějšího a hlasitějšího zvuku. 

 Světla na bočních stěnách kostela prozatím zůstanou ve stávajícím stavu, vyměněny však budou 
reflektory osvětlující hlavní oltář. Karel Tomek prozkoumá možnosti jejich případné náhrady 
porovnáním jejich výkonu a cenové náročnosti. 

 Tradiční podzimní brigáda na farní zahradě by měla proběhnout až po opadání dubu. Byl navržen 
a odsouhlasen termín 17. 11. 2018 od 9:00 hodin. Byl zdarma pořízen speciální kontejner 
na bioodpad, který je vyvážen pravidelně 1 x za 14 dní. Pro účely brigády však bude přistaven 
navíc velký kontejner. 



 Kalendář akci ve farnosti pro příští rok 2019 tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu. Byly 
prodiskutovány návrhy pro cíle jednotlivých výletů, prozatím bez jednoznačného rozhodnutí. 

 Dveře od zpovědní chodby nelze dobře zavírat - opravu dveří se nabídl zrealizovat Tomáš 
Pačinek. 

 Mše sv. v adventní době v  7:00 ráno bude na varhany doprovázet pan Jeřábek. Stromky 
na vánoční výzdobu kostela budou zajištěny jako každoročně. Otakar Maštera upozornil 
na vhodnost dotazu na reálné zajištění stromků vzhledem k neutěšenému stavu lesů v současné 
době, stejně jako na nedostatek čerstvého mechu. Samotné stavění a zdobení vánočních stromků 
proběhne jako obvykle poslední sobotu před vánocemi, tj. 22. 12. 2018. 

 O. Jakub vyzval všechny členy farní rady k zamyšlení a následné analýze těchto oblastí (v termínu 
do příštího zasedání Farní rady): 
o Silná stránka farnosti (z čeho máme radost) 
o Slabá stránka farnosti (co postrádáme) 
o Příležitost ke změnám  (co by se dalo zrealizovat a jak?) 

 Otakar Maštera otevřel otázku kolem případného výletu – pouti i pro farníky v produktivním 
věku, nespadající už do cílové skupiny „rodiny s dětmi“, ale nedosahující ještě výhod 
důchodcovského volnočasového prostoru. Po diskusi se členové rady shodli na termínu 
některého pátečního podvečera, zahrnujícího návštěvu některého poutního místa, zajímavého 
kostela nebo jiné historické památky (Hustopeče, Mikulčice apod.) s následným posezením např. 
ve vinném sklípku. Bylo dáno ke zvážení realizovat tento výlet ještě v letošním roce nebo - a to je 
pravděpodobnější - odložit tuto akci na rok následující. 

 

 

Příští zasedání farní rady proběhne ve čtvrtek 21. února 2019 
 
 
Příloha: Kalendář akcí ve farnosti Třebíč – Jejkov v roce 2019 
 
 
 
Přítomni:   O. Jakub Holík, jáhen Karel Novák, Ondřej Havlena, Otakar Maštera, 
                   Tomáš Pačinek, Anna Pipalová, Jan Štěpnička, Ludmila Štěpničková, Karel Tomek  
Omluveni: O. Vojtěch Loub, Jiří Bednář 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha k Zápisu z jednání Farní rady dne 11. 10. 2018 
 

Kalendář akcí ve farnosti Třebíč – Jejkov v roce 2019 
 

Únor 
Pátek  8. 2.: Ples třebíčských farností 
 
Březen  
Pátek  29. 3.: Noc pro Pána : celonoční adorace 
 
Duben  
Úterý     16. 4.: Pesachová velikonoční večeře 
Úterý     23. 4.: Mše svatá v kapli v nemocnici 
Neděle  28. 4.: Skautská mše svatá  
Neděle  28. 4.: Pouť ve Stříteži 
 
Květen 
Neděle   19. 5.: Pouť ve Slavicích 
Pátek      24. 5.: Noc kostelů 
Neděle   26. 5.: Poutní výlet pro rodiny 
Čtvrtek   30. 5.: Výlet s dětmi z náboženství 
 
Červen 
Neděle    2. 6.: První svaté přijímání dětí 
Čtvrtek    6. 6.: Autobusová pouť starších farníků    
Úterý     25. 6.: Mše svatá pro děti na konec školního roku 
 
Červenec 
Neděle   7. 7.: Pouť v Kožichovicích 
 
Srpen 
Neděle   4. 8.: Poutní mše svatá na Jejkově  
 
Říjen 
Středa    2. 10.: Mše svatá v kapli v nemocnici 
Pátek     4. 10. a neděle 6. 10.: Svátost nemocných 
Neděle  13. 10.: Slavnost Posvěcení kostela  


