
Zápis z pastorační rady farnosti 13.6.2016 
 
Přítomni: 
P.Hroznata, P.Damián, Trefil, Gallová, Koutná, Cyraniová 
 
Akce minulé - hodnocení 
Koncert 8.6.2016 

• Hodnoceno jako velmi povedené jak organizátory, tak z řad návštěvníků 
• Velká účast odhadem přes 200 lidí 
• V rámci přípravy koncertu pořízeno skladné dřevěné pódium využitelné do budoucna pro 

podobné akce 
• Pro příště ještě vylepšit propagaci např. Facebook, plakátky vyvěsit trošku dříve apod. 

 
 
Noc kostelů 10.6.2016 
Hodnoceno jako velmi povedené z řad organizátorů i návštěvníků: 

• hlášena vyšší účast oproti loňským ročníkům a to nejen v našich kostelích, ale také  v 
ostatních křesťanských společenstvích v HB (dopolední předprogram pro školy v kostele 
sv.Rodiny cca 70 osob, hlavní program sv.Vojtěch cca 70 osob, sv.Kateřina cca 170 osob, 
Nanebevzetí Panny Marie cca 350 osob a věž cca 90 osob) 

• v letošním roce proběhla užší spolupráce s organizátory v ostatních křesťanských 
společenstvích, protože se sjednotilo jednotné nostné téma „Boží milosrdenství“ a vytvořila 
se tzv kartička poutníka, která provázela návštěvníky celým městem a byla hodnocena 
společně s razítky kostelů jako velmi dobrý nápad 

• v příštím ročníku pamatovat na to, aby mezi jednotlivými vystoupeními byla větší 
časová rezerva pro případná zpoždění a také aby dílnička s dětmi nerušila přednášku hostů 

• z řad návštěvníků zazněla poptávka po chybějící noční prohlídce věže a pohledu na 
noční HB 

 
Žehnání aut 
Byla malá účast. 
 
 
Akce budoucí 
Žehnání kol 
Termín 24.6. v 15.00 hodin na farním dvoře, na tuto akci přizvat kromě farníků také zejména skauty. 
 
Poutní slavnost v Havlíčkově Brodě  

• termín 21.8.2016 
• nutno promyslet program – p.Trefil zkusí oslovit společenství Modliteb otců o spolupráci 

 
Farní pouť do Číhoště 
Termín 27.8.2016 
Hlavní organizátor Jan Mašek 
 
Organizační 
P.Hroznata navrhl po dobu prázdnit konat nedělní mše svaté pouze v čase 8.00 a v 18.00 hodin. 
Rady s návrhem souhlasila. Změna času bude oznámen av ohláškách. 
 
P.Damián požádal o vyřešení osvětlení za mříží po dobu otevření kostela po celý den. Důvodem je, 
že tam je tma, a došlo k incidentu, kdy byla jedna starší farnice napadena neznámým útočníkem. 
Rada navrhuje osadit prostor osvětlením na fotobuňku. 



 
V rámci opravy osvětlení je nutné upravit spínání fotobuňky osvětlení u schodiště bočního vchodu. 
Zde je také nutné opravit upevnění zábradlí schodiště. 
 
Na žádost pana Trefila budou zakoupeny procesní svíčky pro liturgický průvod ve venkovních 
prostorách, které nezhasnou větrem. Na návrh P.Hroznaty budou také zakoupeny nové olejové svíce 
pro ministranty k evangeliu a sv.přijímání, aby nekapal vosk a neznečišťoval se koberec. 
 
P.Hroznata navrhl zakoupit nový koberec do presbytáře a stávající koberec položit v sakristii. 
 
Kostel sv.Kateřiny 
P.Hroznata informoval radu, že aktuálně je v řešení varianta venkovní přístavby. Budeme s městem 
jednat o výměně pozemků tak, aby pro venkovní přístavbu získala farnost pozemek u kostela. 
 
Rekonstrukce fary 
P.Hroznata informoval radu, že se připravuje projekt a rozpočet na vybudování ústředního topení 
tak, aby to mohlo být v průběhu září-říjen prezentováno farnosti jako záměr a spuštěna farní 
dlouhodobá sbírka na realizaci. 
 
Od neděle 19.6.2016 bude vyhlášena sbírka na účastníky světových dnů mládeže v polském 
Krakově. 
 
 
Příští setkání pastorační rady se uskuteční dne 5.9.2016. 
 
 


