
 

Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 13.1.2022 

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

1/ Církevní synoda 

Petr Trefil radu informoval o průběhu církevní synody ve farnosti.  

Ve farnosti se podařilo vytvořit diskusní skupinky: 

1. starší manželské páry pod vedením Lidušky Blažkové 

2. skupinka mladších maminek z modliteb matek pod vedením Jany Staré 

3. skupinka starších maminek z modliteb matek pod vedením Marie Topolovské 

4. mládežníci pod vedením P. Brabence  

5. skupinka z modliteb otců (zatím začíná) 

Drtivá většina farníků se však nijak nezapojila, proto farní koordinátor radě předložil návrh, aby se mohli farníci zapojit 

také formou vyplnění anonymního dotazníku, který zaslal členům rady před jednáním. Členové rady v čele s P. Kučerou 

návrh přijali a bylo rozhodnuto, že tento dotazník bude namnožen alespoň do 200 ks a bude rozdáván farníkům při 

nejbližší nedělní mši prostřednictvím ministrantů při východu z kostela. Dotazník je přílohou tohoto zápisu. 

 

2/ Schránka pro náměty a připomínky k jednání pastorační rady farnosti  

Marie Topolovská jako podnět ze synodní diskusní skupinky přednesla jejich společný návrh, aby v kostele byla 

umístěna nějaká schránka, kam by mohli farníci vkládat své písemné náměty a připomínky k projednání na pastorační 

radě farnosti. Členové rady včetně P.Kučery tento návrh přijali s podmínkou, že reagováno bude vždy jen na ty 

neanonymní, aby se mohlo případně s navrhovateli ujasnit podrobnější stanoviska ke zdárnému řešení. Schránka bude 

instalována od února. 

 

3/ Varhany 

Karel Růžek krátce poreferoval o činnosti Spolku přátel havlíčkobrodských varhan. 

 

4/ Pastorační plán farních akcí na rok 2022  

Zpracováním byl pověřen na minulé radě Petr Trefil s tím, že by měl být vypracován do konce ledna. 

Zatím podklady zaslala jen Marie Topolovská. 

Rada se usnesla, že do plánu bude zaplánováno následující: 

5.3.2022 – postní duchovní obnova na téma „Co mám, to ti dám“ s P. Grabiecem 

14.5.2022 – farní pouť do Golčova Jeníkova, hlavní organizátor Jana Stará, průvodcovství se ujme Jan Pavlík st. 

10.6.2022 – Noc kostelů 

12.6.2022 – slavnost prvního svatého přijímání + farní odpoledne 

23.7. - 6.8.2022 – skautský tábor 

14.8.2022 – farní poutní slavnost k Nanebevzetí Panny Marie s odpoledním posezením 



 
J. Stará informovala radu, že pozvala na Noc kostelů MUC E. Novotnou na besedu o jejím dobrovolnickém působením 

v Papui Nové Guinei.  

Další podklady k zapracování je nutné zaslat do konce ledna Petru Trefilovi. 

 

5/ Farní příměstský tábor 

Na minulé radě Jana Stará radu informovala o nabídce paní Teplické k organizaci aktivit s dětmi. V rámci diskuse Petr 

Trefil navrhl myšlenku farního příměstského tábora. K této otázce paní Teplická těsně před jednáním rady zaslala 

upřesňující informace, které teprve budou přeposlány k seznámení členům rady. Rada se rozhodla, že tuto otázku 

ponechá na jednání na příští radě.  

Předběžně bylo P. Kučerou navrženo začít co možná nejjednodušší variantou, tzn menší počet dětí a v menším rozsahu 

také s ohledem na to, že zatím není realizační tým.  

 

6/ Tříkrálová sbírka 

Petr Trefil krátce poreferoval o průběhu Tříkrálové sbírky. Jako každý rok nebyl dostatek koledníků, a to jak v řadách 

dětí, tak dospělých. Bylo diskutováno, jak pro příští ročníky zlepšit tento stav.  

Členové rady se shodli na následujícím: 

- Je nutná lepší propagace sbírky, jak ze strany Charity, tak ze strany farnosti. 

- Katecheté se příště pokusí oslovit děti, které chodí na hodiny náboženství, a jejich rodiče. 

- Jistě napomůže častější prezentace činnosti Oblastní charity v průběhu roku a její větší začlenění do života 

farního společenství  

 

Termín příštího jednání rady byl stanoven na 24.2.2022.  

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

 

  



 

DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle Vás mělo definovat 

příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna společně usilovat?  

 

 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném životě ve 

farnosti chybí, stručně to napište: 

 

 

 

 

 

4. Kdo jsou podle Vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

 

 

 

 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor aktivně se zapojit do nějaké činnosti 

nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít možnost 

spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

 

 

 

 

 



 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci svou účastí 

na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické spolupráce 

nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat věci po svém 

 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro své stáří, 

nemoc nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit běžného života farního 

společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů, případně kritiky k dění ve farnosti 

upřednostňujete? 

Vyberte jednu nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (e-mail) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval/a jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen/a do některého společenství nebo nějaké 

služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen/a do žádného společenství ani 

služby, ale rád/a se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil/a, ale rád/a bych to udělal/a 

d/ jsem pasivní, protože se nerad/a osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 
 


