
 
Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 31.3.2022 

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

1/ P. Kučera 

- Harmonogram Velikonočních svátků a zpovídání.  

- Ukončení pracovního poměru P. Černého, který otce biskupa požádal o uvolnění z důvodu důchodového věku 

a zdravotního stavu. (Nadále však v případě možností může vypomáhat.) 

- Z důvodu špatného zdravotního stavu P. Máry s největší pravděpodobností přejde výkon duchovní správy na 

kněze naší farnosti.  

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zvažuje změna bohoslužeb v DS Reynkova, a to tak, že by byla 

pouze jedna mše svatá v týdnu, a to ve středu buď ve 14 nebo v 15 hodin a dále, pokud pod HB přejde správa 

v Lučici, bude se muset posunout čas nedělní bohoslužby, a to pravděpodobně na 9.30 h. 

- 7.5.2022 bude probíhat pouť Oblastní charity HB do Pohledu. 

- Mše v kostele sv. Vojtěcha bude 23.4.2022 v 18hodin a pak opět pravidelně každé úterý. 

- Jméno zástupce Oblastní charity na jednání pastorační rady zatím nebylo ze strany Charity upřesněno. 

- Na minulé radě se probíral námět, aby se k intencím mší svatých připisoval i kontakt na osobu, která si mši 

zapsala z důvodu případných změn apod. K tomuto P. Kučera vydal konečné stanovisko, že s ohledem na GDPR 

a nedávnou stížnost jednoho z farníků žádné kontakty do kalendáře, který je v sakristii volně přístupný, 

zapisovat nebudeme.  

2/ Jana Stará 

- Farní pouť do Golčova Jeníkova dne 14.5.2022 bude farníkům ohlášena koncem dubna, aby se mohly zajistit 

obědy a doprava. Předpokládáme dopravu vlastními auty.  

- Navrhuje na Bílou sobotu společnou Modlitbu se čtením z breviáře u Božího hrobu od 8. hod. jako v minulých 

letech. Návrh byl přijat.  

- Dále navrhuje adorace v průběhu Velikonoc. Domluvily se adorace na Zelený čtvrtek a Velký pátek 19-24 hodin 

a na Bílou sobotu 9-16 hodin. J. Stará připraví tabulku na farní web. Kdo by se chtěl zapojit do hlídání kostela, 

může se nahlásit jí nebo P. Trefilovi.  

- Informovala radu, že pan učitel Staněk předal vedení farní knihovny Janu Pavlíkovi ml. 

- Zpovídání před 1. svatým přijímáním bude 11.6. na faře.  

- 7.5.2022 bude na faře od 10 do 17 hod. setkání dětí, které se připravují na 1.svaté přijímání. 

3/ Marie Topolovská informovala o záměru uspořádat setkání farních synodních skupinek 28.4.2022 v 19 hodin. 

4/ Petr Trefil 

- Informoval o průběhu synody. Veškeré výstupy z farních synodních skupinek byly řádně v termínu zapracovány 

do podkladů na biskupství, informoval také o osobní zkušenosti z vyhodnocením některých podkladů 

z vikariátu HB v rámci diecézního týmu. 

- Výstupy z farních skupinek a výstupy z anonymních dotazníků byly publikovány na farním webu, aby se 

s podněty a názory zpracovatelů mohli seznámit i ostatní farníci, což by mělo přispět k otevřené komunikaci a 

sdílení. 

5/ P. Brabenec 

- Krátce zhodnotil průběh vikariátního setkání mládeže a duchovní obnovy s P. Grabiecem. Z  mládežníků kromě 

místních nikdo nepřišel, proto zvažuje, jak s mládeží ve vikariátě dál pracovat.  

- Farní tábor pro starší mládež s P. Brabencem na chatě Na Pasekách blízko Toulovcových Maštalí bude 17.-

23.7.2022 na téma „Bludiště“. 

6/ K. Růžek informoval o opravě varhan v kostele sv.Vojtěcha (probíhá servis a měl by se stihnout do Velikonoc) 

  



 
7/ Různé: 

- Pomoc Ukrajině: 

o Společenství Modliteb matek má k dispozici brožurku modliteb přeloženou do ukrajinštiny a do 

vývěsky umístí informační leták o Modlitbách matek v ukrajinštině 

o Pravidelná modlitba růžence v úterý před mší sv. 

o Charita 

o Finanční sbírka do kasičky v kostele, jejíž výtěžek je posílán prostřednictvím biskupství 

o Do farní vývěsky dáme informaci o nejbližším místě, kde se konají řeckokatolické a pravoslavné mše + 

kontakty na duchovní 

 

Termín příštího jednání rady stanoven na 5.5.2022 v 19 hod.  

 

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


