Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 10.11.2022
Přítomni: P. Kučera, P. Jílek, P. Černý, Trefil, Růžek, Stará, Bureš, Rasocha, Topolovská, Mašek Jan (jako host)
1/ P. Kučera:
-

-

-

-

-

Poděkoval za organizaci minulých akcí.
Představil radě nově jmenovaného diecézního stavebního technika Jana Maška, který pak krátce
představil svou pracovní náplň a poreferoval o aktuálně probíhajících stavebních a restaurátorských
pracích na objektech havlíčkobrodské farnosti.
Informoval členy rady o svém rozhodnutí, že Jan Pavlík mladší nebude vykonávat funkci knihovníka farní
knihovny. Nemá námitky proti tomu, aby na péči o knihovnu spolupracoval pod vedením jiného farníka,
který převezme plnou zodpovědnost.
Dále informoval členy rady o problému s klíči od fary a kostela, protože tyto se bez jeho vědomí mezi
lidmi rozšířily a proto žádá řešení redukce počtu oprávněných osob, které mohou do kostela a na faru
samostatně vstupovat. Bylo diskutováno, zda klíče vybrat nebo zda vyměnit FABky, a to buď za obyčejné
nebo bezpečnostní, ale zatím nebylo rozhodnuto, jak to bude realizováno.
Informoval, že s administrátorem farního webu panem Janem Krýsou provede v nejbližší době aktualizaci
údajů o bohoslužbách. V této souvislosti Jana Stará upozornila na neaktuálnost údajů termínů a časů
bohoslužeb také v Havlíčkobrodských listech, načež byla P. Kučerou pověřena komunikací s redakcí a
provedením aktualizace.
Petr Trefil byl pověřen aktualizací plánu farních aktivit pro rok 2022/2023.

2/ Jana Stará
-

Děkuje všem, kdo se zapojili do přípravy letošní misijní neděle, zejména do pečení a prodeje misijních
koláčů.
Do Nikodemovy noci by se výhledově zapojil i o. Vojtěch, ale asi až na jaře.

3/ Akce budoucí
Mikulášská nadílka
-

Petr Trefil navrhl, že by se mohla letos realizovat v rámci ranní dětské mše svaté 4.12. Tento návrh byl
přijat.
Děti by dostaly malé balíčky, které přislíbila nachystat paní Koutná a Cyraniová ve spolupráci
s mládežníky. Dle vyjádření P. Kučery by mělo stačit 50-60 balíčků, farnost proplatí účtenky.
Marta Růžková připravuje krátkou adventní aktivitu po ranní nedělní mši sv. pro děti

Adventní duchovní obnova tématicky zaměřená na 110. výročí od narození opata Tajovského
-

Petr Trefil vyhotoví plakátek
Termín 10.12.2022
9.30-11.30h - hlavní exercitátor P. Hroznata
11.30h – mše svatá P. Hroznata
14-16h – beseda s hosty p. Stryhal, p. Trnka Pavel a paní Čechová

-

P. Kučera na dotaz Jany Staré přislíbil, že by letos mohly nějakou formou proběhnout v adventní soboty.
Podrobnosti budou upřesněny v ohláškách a ve vývěsce.

Roráty

Vánoce a zpovídání
-

Podrobnosti budou upřesněny až na příští radě, která je plánována na 1.12.2022.

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

