
 
Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 5.5.2022 

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

1/ P. Kučera: 

- Poděkoval za letošní oslavu Velikonočních svátků. 

- Z důvodu špatného zdravotního stavu P. Máry přešla z rozhodnutí diecézního biskupa správa farnosti Lučice 

do duchovní péče kněží z naší farnosti, proto došlo ke změně časů nedělních bohoslužeb tak, že ve farnosti 

Havlíčkův Brod bude nově v 9.00h, a také byly změněny mše v DD Reynkova, a to tak, že čtvrteční a sobotní 

mše byly nahrazeny jednou mší každý pátek v 10.00h. 

- Informoval stručně o probíhajících opravách v kostele a na faře: 

o Kostel sv.Kateřiny odhadem letos náklad cca 1.500.000 Kč (z toho 250t. Ministerstvo kultury, 350t. Kraj 

Vysočina, 100t. Město HB, 400t. Spolek Epigram a zbytek tzn cca 400t. farnost HB) 

o Oprava oltáře v kapli sv.Barbory si v letošním roce ještě vyžádá cca 300.000 Kč a v roce 2023 cca 

600.000 Kč 

o Sanace fresek v kostele sv. Trojice odhadem náklad 138 000 Kč. 

o Byla vyměněna vrata do farního dvora. 

o Na letošní rok se plánuje oprava podlahy alespoň jedné místnosti ve farní budově. 

o Dále je nutné provedení opravy prasklé kanalizace pod farou. 

o Stručně informoval o tom, že projekt nové fary zatím po jednání s památkáři stále není možné 

realizovat, ale jednání stále probíhají. 

- 7.5.2022 bude probíhat pouť Oblastní charity HB do Pohledu. 

- Informoval, že jméno zástupce Oblastní charity do pastorační rady zatím stále nebylo ze strany Charity 

upřesněno s ohledem na probíhající personální změny v Charitě. 

 

2/ Jana Stará 

- Farní pouť do Golčova Jeníkova dne 14.5.2022 je připravena, s tím, že oproti plánovanému programu nebude 

možná prohlídka židovského hřbitova (která není možná v sobotu). 

- Informovala o stavu organizace Noci kostelů 10.6.2022. P. Kučera k tomu sdělil, že Město HB sice schválilo 

dotaci, ale bohužel z rozpočtové kapitoly vázané na evropské dotace, která je pro financování v církvi 

neuplatnitelná, proto tuto dotaci nebudeme moci využít (P. Kučera ještě bude s městem jednat o případné 

změně čerpání dotace).  

- V sobotu 7.5. se koná první sv. zpověď dětí ve spolupráci s . Jakubem. V příštích letech by bylo dobré přípravu 

dětí k 1. svatému přijímání oddělit od výuky náboženství a bylo pro tento účel uskutečnit 5 - 6 samostatných 

setkání. V této souvislosti se nabídl P. Brabenec, že by se v této přípravě osobně více angažoval. 

- Plánovaný farní den byl přesunut z termínu 12.6. na 5.6. na svatodušní neděli od 15h. Organizaci pohoštění a 

program pro děti si vzal na starost jáhen Trefil, který navrhl, že bychom mohli podobně jako mnohé moravské 

farnosti na svatodušní neděli smažit na ohni vajíčka. 

- Přednesla námět pana Jana Pavlíka mladšího, aby v rámci letošního 110. výročí narození opata V. Tajovského 

byla zorganizována beseda s paní L. Čechovou, která ho dobře znala. Farní rada souhlasila a navrhuje termín v 

adventu, kdy by beseda mohla být spojena s duchovní obnovou. Farní rada navrhuje oslovit také někoho z 

želivských premonstrátů. 

3/ P. Brabenec 

- Příměstský tábor proběhne v termínu 22.-26.8. pro děti 6-12 let, informační plakátek s přihláškami bude 

k dispozici do konce května 

 

 

 

 



 
4/ 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 vyhodnocení 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. 

- Z podnětu jedné synodní skupinky proběhlo setkání zástupců farních synodních skupin, které mělo za cíl sdílení 

zkušeností a závěrů. 

- Přislíbil, že farníky bude stručně o výstupech informovat v rámci některé nedělní promluvy. 

- P. Kučera členům rady předal k seznámení text pracovní verze Diecézní synodální syntézy. 

5/ Různé 

- Pomoc Ukrajině: 

o Jáhen Trefil informoval, že sehnal ukrajinský překlad kapesního vydání Nového zákona a několik výtisků 

dá do kostela. 

o Stále probíhá finanční sbírka do kasičky v kostele, jejíž výtěžek je posílán prostřednictvím biskupství. 

 

Termín příštího jednání rady stanoven na 2.6.2022.  

 

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


