
 
Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 1.12.2022 

Přítomni:  P. Kučera, P. Jílek, P. Černý, Trefil, Růžek, Stará, Bureš, Topolovská 

1/ P. Kučera: 

- Poděkoval za organizaci minulých akcí. 
- Informoval o harmonogramu slavení vánočních svátků a o termínech předvánočního zpovídání, viz 

podrobné informace ve vývěsce kostela a na farním webu 

2/ Petr Trefil 

- Dotázal se, zda se jako farnost nějak zapojíme do sbírky na Světové dny mládeže v Lisabonu a navrhl, zda 
by neměli zájem se zúčastnit podpořit zájemce z řad mládežníků, které bychom mohli adresně sbírkou 
podpořit. Bude projednáno v příštím roce.  

- Poreferoval o přípravě adventní duchovní obnovy. Pan Bureš doplnil, že v rámci odpolední besedy s hosty 
by mohl promítnout asi 30minutový rozhovor s opatem Tajovským, který se mu podařilo sehnat. 

- Poreferoval o mikulášské nadílce při 2. neděli adventní. 
- Poreferoval o setkání zástupců ekonomických rad farností, které se uskutečnilo v Novém Adalbertinu 

v Hradci Králové dne 23.11.2022. 
- Připomněl, že by se již před Vánocemi a v průběhu Vánoc mělo začít v rámci nedělních ohlášek 

s propagací Tříkrálové sbírky a výzvou farníkům, aby se dospělí i děti zapojili do kolednických skupin, 
protože každoročně je velkou slabinou nedostatečný počet koledníků. 

- Položil dotaz z řad farníků, zda v příštím roce proběhne biřmování. P. Kučera radu informoval, že toto 
v havlíčkobrodské farnosti v roce 2023 v plánu není, ale že biřmování je v plánu ve Skuhrově a případní 
zájemci z Havl. Brodu se mohou přihlásit tam. 

- Položil dotaz zástupců společenství manželských párů, zda by bylo možné vytvořit na farním webu vlastní 
rubriku a zda by bylo možné na webu zrušit dlouhodobě nepoužívané rubriky jako např. schola a Lectio 
divina. S tímto záměrem byl vysloven souhlas. 

- Navrhl P. Kučerovi, zda by 1. neděle v měsíci nemohli katolickou bohoslužbu v nemocnici v 17h zajišťovat 
akolyté formou bohoslužby slova. P. Kučera nebyl proti a vyslovil se, že do budoucna bude asi na zvážení, 
zda vzhledem k obvyklé neúčasti věřících pacientů nadále pokračovat.  

3/ Jana Stará 

- Informovala, že zajistila aktualizaci údajů o pořadu bohoslužeb v Havlíčkobrodských listech. 
- Navrhla, aby 31.12. po večerní mši byla v čase 19-21h adorace, s čímž P. Kučera souhlasil. 

4/ Farní knihovna 

- Provoz farní knihovny si vzal na starost MUDr. Josef Bureš společně s Janem Pavlíkem mladším. 

 

 

Příští setkání pastorační rady je plánováno na 9.2.2022. 

 

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


