
 
Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 9.6.2022 

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

1/ P. Kučera: 

- Krátce informoval o časovém výhledu prací revitalizace městského parku, která se plánuje cca na půl roku. 

2/ Jana Stará 

- Farní pouť do Golčova Jeníkova dne 14.5.2022 proběhla úspěšně s hojnou účastí a pozitivní odezvou z řad 

farníků. Po dohodě s MUDr. Janem Pavlíkem je v plánu další pouť v příštím roce, pravděpodobně opět v květnu.  

Farní den po Svatodušních svátcích se také vydařil, pěkné počasí, velké díky rodině Trefilově, která se ujala 

přípravy.  

- Informovala o stavu organizace Noci kostelů 10.6.2022 a slavnosti 1. svatého přijímání, ke kterému přistoupí 4 

dívky a 2 chlapci (2 děti nejsou přímo z naší farnosti). Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace 

Noci kostelů. 

- Přednesla dotaz Jana Pavlíka mladšího, který se po panu Staňkovi ujal vedení farní knihovny, zda by bylo možné 

financovat nákup nových knížek. Členové rady se shodli, že nejprve by bylo potřeba zpracovat nějaký katalog 

knižních titulů a zmapovat zájem z řad farníků, protože ve městě je dobře zásobená krajská knihovna. Případně 

by se mohlo zkusit zorganizovat burzu knížek mezi farníky. 

- Přednesla návrh Marty Růžkové, která připravila aktivitu na letní prázdniny „fotosoutěž“, kdy by farníci ze svých 

výletů mohli zasílat fotografie soch a obrazů apod. se sv. Janem Nepomuckým. Návrh byl přijat.  

- Po domluvě v pastorační radě bude pokračovat otevřený kostel o prázdninových víkendech. Hlavním 

koordinátorem hlídání kostela bude opět Eva Křížová, je třeba oslovovat a zapojit více farníků. 

3/ P. Brabenec 

- Příměstský tábor plánovaný v termínu 22.-26.8. pro děti 6-12 let ani pobyt s mládeží  na chalupě Na Pasekách 

plánovaná v termínu 17.-23.7. se nebudou konat. Pokud se to podaří, uspořádá nějaký krátký program formou 

společného výletu. 

- 18.6.2022 proběhne v naší farnosti vikariátní setkání mládeže 

4/ Různé 

- Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie bude 14.8.2022, v 9.00 slavnostní mše svatá a od 14.30 program na faře 

a na farní zahradě (zajistíme skákací hrad pro děti a střelnici)  

- Připomínka 110. výročí narození opata V. Tajovského – uskuteční se během farní duchovní obnovy na začátku 

adventu a chceme pozvat také P. Hroznatu (osloví Trefil), který byl jeho osobním sekretářem, a prim. Betlacha 

(osloví Bureš). 

- Žehnání dopravních prostředků před prázdninami proběhne u sv. Anny 26.6.2022 v 15.00, pověřen byl jáhen 

Trefil 

- Farní pouť do Číhoště by měla proběhnout 17.9.2022 

- Karel Růžek informoval, že generální oprava harmonia z kostela sv.Vojtěcha si vyžádala 50.000 Kč 

 

Termín příštího jednání rady stanoven na 8.9.2022.  

 

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


