Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 6.10.2022
Přítomni: P. Kučera, P. Jílek, Trefil, Růžek, Stará, Bureš, Pavlík ml. (jako host)
1/ P. Kučera:
-

Poděkoval za organizaci minulých akcí, zejména za rozloučení s P. Brabencem, farní pouť do Číhoště a za
koordinaci výuky náboženství v novém školním roce

2/ Zhodnocení akcí minulých
Prázdninové otevření kostela
-

Návštěvnost 1500 lidí
Velké poděkování patří kromě všem zapojeným farníkům, zejména hlavní organizátorce, kterou byla paní
Eva Křížová
V příštím roce by na podnět jedné z návštěvníků měla být na farním webu umístěna informace, jak je
organizována prohlídka kostelní věže

3/ Akce budoucí
Adventní duchovní obnova tématicky zaměřená na 110.výročí od narození opata Tajovského
-

Termín 10.12.2022
9.30-11.30h - hlavní exercitátor P. Hroznata
14-16h – dokumentární film o P. Tajovském + beseda s hosty p. Stryhal, p. Trnka Pavel a paní Čechová
Dohovor s P. Hroznatou potvrzen (zajistil Pavlík ml.)

Růžencový říjen
-

Kromě již probíhající pravidelné středeční modlitby růžence za mír, které probíhají každou středu před
mší od 7.30h se v tomto měsíci budeme modlit také každé pondělí v čase 17.30-18.00h

Nikodemova noc
-

Bude organizována každou 2.středu v měsíci v čase 19-21h
Odpovědné osoby P. Jílek a Jana Stará

Misijní neděle
-

Na návrh Jany Staré bylo odsouhlaseno, aby se na misií neděli 23.10.2022 při ranní mši uspořádal tzv
„misijní koláč“, jehož výtěžek bude věnován na misie
Děti při mši ponesou obětní dary s komentářem (připraví Jana Stará)

Farní pouť do Neratova
-

Na návrh Jany Staré bylo odsouhlaseno, že v roce 2023 proběhne společná pouť farníků do Neratova za
P. Brabencem, termín bude upřesněn

Společenství dívek ve věku 1.stupeň ZŠ
-

bude se scházet 1x měsíčně v pátek v čase 16.45-17.45h

Slavnost všech svatých a Dušičky
-

1.11. mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie
2.11. mše v kostele sv.Vojtěcha, zapisování přímluv za zemřelé si vzala na starost Jana Stará

4/ Výuka náboženství
-

Trefil radu informoval o rozpisu vyučování a jmenovitém seznamu jednotlivých vyučujících
P. Kučera se informoval, zda paní katechetka Martina Höffrerová má platnou kanonickou misi a přislíbil
vyřídit žádost o její obnovení

5/ Jan Pavlík mladší
-

Informoval radu o stavu přípravy katalogizace farní knihovny
Požádal radu, aby farnost investovala do nákupu nových knižních titulů, z důvodu špatného stavu
některých knih z důvodu vlhkosti a zplesnivění, na což P. Kučera a většina radních reagovala zamítavě s
tím, že je potřeba nejprve zpracovat katalog stávajícího knižního fondu a udělat průzkum zájmu mezi
farníky. Navíc bylo na místě zjištěno, že knihy nejsou plesnivé, ale pouze zaprášené, tzn nejsou zničené,
ale postačuje jejich očištění. Proto bylo odsouhlaseno, že se provede dotazníkové šetření mezi farníky
pro zjištění zájmu o farní knihovnu.

6/ Karel Růžek
-

Informoval radu o stavu opravy varhan, konkrétně je plánována výměna motoru
Dále informoval o záměru do budoucna najít náhradní dodavatelskou firmu, protože stávající je
problematická a zdlouhavá komunikace

7/ P.Jílek
-

Navrhl, aby se upravil farní web, zejména aby se zvýraznila a zjednodušila dostupnost rozpisu bohoslužeb
Dále upozornil, že v rozpisu bohoslužeb jsou faktické chyby, protože není aktuální, jedná se zejména o
neplatné časy nedělních bohoslužeb a chybí bohoslužby v Lučici.
Bylo navrženo, že na web bude přidána samostatná rubrika pro farní knihovnu a Janu Pavlíkovi mladšímu
bude zřízen login, umožňující vkládání příspěvků do této rubriky .

Termín příštího jednání rady stanoven na 10.11.2022.

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

