
 
Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 24.2.2022 

Přítomni:  P. Brabenec, P: Černý, Trefil, Topolovská, Růžek, Stará, Pavlík Jan ml. (host) 

1/ Jan Pavlík ml. N radě přednesl návrh uspořádat besedu s politikem KDÚ-ČSL a poslancem ČR Hayato Okamurou. 

Členové rady to uvitali jako zajímavý nápad, ale vyslovili se proti organizaci pod hlavičkou farnosti a doporučili, aby 

toto setkání bylo organizováno KDÚ-ČSL a to ve Skautském klubu nebo jinde, kde je větší kapacita. 

 

2/ P. Brabenec 

Členy rady informoval o záměru P. Kučery a jeho, otevřít v letošním roce přípravu na biřmování pro rok 2023. Spodní 

věková hranice ještě bude upřesněna, zda to bude 14 let dle CIC, nebo zda bude stanovena z pastoračních důvodů na 

vyšší např. 16let. 

Dále členy informoval, že : 

- 11.3.2022 se ve farnosti uskuteční vikariátní setkání mládeže s večerem chval od 20.30h. 

- postní duchovní obnova s P. Grabiecem se uskuteční 12.3.2022 

- 17.-23.7.2022 bude organizovat tábor pro mlážez Na Pasekách u Toulovcových Maštalí (věk 12-18 let) 

 

3/ Jana Stará 

Stručně nastínila předpokládaný program farní poutě do Golčova Jeníkova dne 14.5.2022. 

Dále přednesla návrh paní Růžkové, aby v letošním roce byla zorganizována dětská křížová cesta u sv.Anny v Pohledu. 

Organizaci přislíbili jáhen Trefil a paní katechetka Marie Topolovská. Termín byl stanoven na 3.4.2022 v 15h. 

Také přednesla návrh paní Růžkové, že by po celou dobu postní mohla po nedělní ranní mši svaté být krátká aktivita 

s mladšími dětmi s využitím biblických postaviček, které se osobně ujme. Návrh byl radou přijat. 

Jmenovaná navrhla, aby členem rady byl aktivně jmenován také delegovaný zástupce Oblastní Charity, jako tomu dle 

stanov má být a jako tomu bylo v minulosti za předešlého vedení Charity. Je to nutné s ohledem na zlepšení vzájemné 

spolupráce. Členové rady navrhli, že by členkou rady mohla být pastorační asistenkta paní Čapková, která je zároveň 

zaměstnancem Oblastní Charity. 

Jmenovaná dále upozornila na namrzající chodník před stříškou u bočního vcodu do kostela, kde nejspíš špatně odtéká 

okap a tvoří se tam kaluže a námraza a několik farníků upozornilo na nebezpečí pádu. P.Brabenec přislíbil věc řešit 

s nepřítomným P.Kučerou.  

 

4/ Petr Trefil 

Stručně radu informoval o výstupech ze synodních diskusních skupin a z odevzdaných dotazníků. Navrhl, že farníky 

bude infomovat v polovině března v rámci nedělní promluvy o zajímavých podnětech, které z diskusí vzešly. Dále 

požádal, aby oficiální výstupy ze skupinek a elektronická verze odevzdaných tištěných anonymních dotazníků mohla 

být k seznamení farníků umístěna na farní web s čímž členové rady vyslovili souhlas a P. Brabnec přislíbil dotázat se 

nepřítomného P.Kučery. Důvodem je to, že i tímto zveřejněním a seznámením bude podpořen synodální proces. 

Výstupy ze skupinek totiž mají posloužit k další patorační službě a životu ve farnosti. Informoval radu, že ve výstupech 

často zaznívala potřeba aktivit zacílených nejen na mladší generace, ale na seniory, a že je mnohými farníky pociťováno, 

že není dostatečně zmapováno, kteří farníci jsou s ohledem na věk a zdravotní stav doma mimo život farnosti. V této 

souvislosti doporučil, aby byla dohledána databáze odevzdaných kontaktů, jejichž sběr proběhl po prvním lockdownu 

Covid19 a byl organizován za předchozího kaplana P.Soukala. P.Brabenec přislíbil data dohledat a zjistit stav 

využitelnosti, případně bude usilováno její doplnění. 



 
Jmenovaný dále navrh, aby zápis intencí mší svatých obsahoval nejen znění intence v daném termínu, ale také jmený 

a telefonický kontakt na toho, kdo si intenci zapsal, a to pro případ nutnosti vyrozumění v případě změny apod. Tato 

praxe byla v řadě farností zavedena po zkušenostech s Covid19. P. Brabenec přislíbil, že to s P.Kučerou dojedná.  

Dále informoval radu o záměru diskusní synodální skupinky pod vedením L.Blažkové zorganizovat křížovou cestu na 

Krátech u Olešné dne 27.3.2022 od 14.30h. Navrhl také realizovat letošní velkopáteční křížovou cestu dne 15.4.2022 

v 10h od Andělského kříže ve Vlkovsku na kalvárii. Oba návrhy byly přijaty a zařazeny do plánu křížových cest.  

V návaznosti na aktuální krzovou situaci na Ukrajině navrhl noční adoraci ve dnech 25. a 26.2. v čase 19-24h. Návrh byl 

přijat. 

 

5/ Farní příměstský tábor 

Po společné dohodě viz minulý zápis bude organizován svépomocí vlastními silami. Aktivní zapojení přislíbil P.Brabenec 

spolu s mládežníky, Petr Trefil a Jana Stará a ke spolupráci oslovena také paní Jiřina Teplická, která na radu zaslala svůj 

návrh zapojení do této aktivity. Organizaci vaření přislíbila Marie Topolovská. Tábor by se měl uskutečnit v termínu 

22.-.26.8. v čase 8-15h pro děti 6-12 let. 

 

 

Termín příštího jednání rady stanoven na 31.3.2022.  

 

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 se aktivně 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 (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

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

služby 

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

ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

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

d/ jsem pasivní, protože se nerad 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 
 


