
Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 11.11.2021 

Přítomni:  P. Kučera, P. Brabenec, P.Černý, Trefil, Rasocha, Topolovská, Růžek, Bureš, Stará 

1/Zhodnocení minulých akcí 

P. Kučera poděkoval za organizaci farní poutě k Nanebevzetí Panny Marie spojenou s přednáškou Jana 

Špilara, za farní pouť do Číhoště a taky za organizaci rozloučení s kaplanem Petrem Soukalem a přivítání 

nového kaplana Jakuba Brabence. 

Dále všem katechetům poděkoval za organizaci letošního školního roku vyučování náboženství. 

2/ Akce budoucí 

Farní pouť do Golčova Jeníkova 

- termín konání bude na jaře 2022 

- organizaci přislíbila Jana Stará 

Koncert mužského pěveckého sboru Řádu svatého Huberta a Svatohubertská mše 19.11.2021, 16.15h 

– koncert, 18h - mše 

Dobročinný koncert Kláry Findejsové  26.11.2021 

Koncert ve spolupráci s Oblastní charitou 3.12.2021 

Mikulášská nadílka - termín 5.12.2021 v 17.00h, realizaci panu Trefilovi letos přislíbil za skauty Pavel 

Blažek a nadílky přichystat jako v minulých letech Helena Koutná. 

Adventní roráty - Termíny zatím stanoveny nejsou, ale počítá se se dvěma termíny 

3/ Různé 

Jana Stará poděkovala za pokračování v aktivitě Nikodemovy noci a také za nové Večery s papežem 

Františkem, kterých se ujal P. Jakub Brabenec. 

Na její dotaz k realizaci duchovní obnovy v adventu bylo P. Jakubem Brabencem přislíbeno, že se 

s touto obnovou počítá, a že již domluvil exercitátora Adama Grabiece na termín 4.12.2021. 

Paní Stará navrhla, že by se pro nedělní mše mohlo znovu obnovit zapisování na službu lektorů, aby se 

zapojilo více lidí z farnosti. Toto bylo duchovním správcem schváleno a bude realizováno, tabulku 

vytvoří J. Stará. 

Dále se dotázala, jestli by varhaníci mohli asi 5 minut přede mší svatou lidu předzpívali odpověď žalmu 

a případně píseň, která se bude zpívat, pokud není dobře známá. Varhaníci, kteří nezpívají, budou 

požádáni, aby alespoň melodii zapreludovali. 

Dále přednesla návrh, aby se před sbírkou, určenou na zvláštní účel, věřícím připomněl ještě před 

začátkem sbírky, na co se vybírá. Návrh byl duchovním správcem přijat. 

 

Marie Topolovská jménem katechetů požádala o zvýšení úložných prostor pro výukové materiály. 

Duchovní správce požádal o inventuru stávající skříně a vyřazení nepotřebných výukových materiálů a 

teprve poté se uvidí, zda bude nová skříň nutná. Inventuru provedou do konce tohoto kalendářního 

roku s panem kaplanem katecheté Topolovská a Trefil. 



4/ Synoda 2021-2023 

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na 

diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí 

shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. 

Farním koordinátorem byl duchovním správcem farnosti určen trvalý jáhen Petr Trefil, který členům 

rady referoval o dostupných podkladových materiálech, programu synody a zajistil prezentaci v kostele 

pro farníky.  

Byl odsouhlasen návrh koordinátora oslovit jmenovitě k aktivní účasti všechna společenství ve farnosti,  

mládež a další. Členové rady se vyslovili proti návrhu, aby jednou z diskusních skupinek byla také 

pastorační rada, zejména z důvodu, že mnozí členové rady budou zapojeni v rámci diskusních skupinek 

jednotlivých společenství. Výstup z farnosti by měl být na biskupství odeslán předběžně v termínu do 

15.3.2022, takže činnost diskusních skupinek je nutné plánovat na měsíc listopad 2021- konec února 

2022. 

Počínaje nedělí 14.11.2021 bude na závěr mše svaté před požehnáním zařazena společná modlitba za 

synodu. Texty modlitby budou na kostelních lavicích. 

 

Termín příštího jednání rady stanoven na 9.12.2021.  

 

Zápis provedl s přispěním poznámek ostatních členů rady  Ing. Bc. Petr Trefil 


