
 
Zápis z pastorační rady farnosti Havlíčkův Brod 9.2.2023 

Přítomni:  P. Kučera, P. Jílek, P. Černý, Trefil, Růžek, Stará, Bureš, Topolovská, Rasocha, Růžková jako host 

1/ P. Kučera: 
- Poděkoval za organizaci minulých akcí, zejména adventní duchovní obnovu, průběh vánočních svátků a 

zapojení do Tříkrálové sbírky 
- V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou bylo konstatováno, že ve farnosti nebyla dostatečná prezentace 

výsledků sbírky a byl vysloven námět, aby ředitelka Charity v rámci některé z budoucích nedělních mší 
farníky o průběhu a výsledcích podrobněji informovala  

- Připomněl organizaci křížových cest a vytvoření rozpisu jejich termínů, který přislíbil připravit jako každý 
rok jáhen Trefil 

- Informoval, že o letošních Velikonocích by měli být pokřtěni dva dospělí katechumeni  
2/ Akce budoucí 
Postní duchovní obnova 

- 18.3.2023 s P. Jakubem Brabencem 
- Program 9.30 úvod na faře, 10.00 1.přednáška v kostele, 10.30 možnost ke svátosti smíření a duchovnímu 

rozhovoru, 11.00 2. přednáška v kostele, 11.30 možnost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru, 
12.00 mše svatá 

Postní aktivita pro děti 
- Připravuje Marta Růžková 
- S využitím biblických postaviček 

Farní pouť do Neratova 
- Ze dvou termínů 29.4. a 6.5.2023 byl zvolen ten dubnový. Podrobnosti budou ještě upřesněny. Domlouvá 

J. Stará. 
Noc kostelů 

- Termín 2.6.2023 
- Přípravný tým organizátorů již zahájil činnost 

Varhanní koncert 
- 24.9.2023 v 16.00h 

2/ Různé 
Betlém 

- Převážně kladné ohlasy farníků na venkovní betlém 
- M. Topolovská přednesla námět k pořízení vyřezávaného betléma, který by mohl zhotovit náš farník pan 

Rejhon. P. Kučera není proti s tím, že podoba a umístění v kostele je třeba upřesnit a prodiskutovat. 
Synoda 

- J. Stará připomněla, že bychom měli nějak konkrétně reagovat na náměty ze synodních skupinek a 
z dotazníkového šetření. P. Trefil v této souvislosti připomněl, že veškeré podklady jsou k dispozici 
v elektronické podobě na našem farním webu, a že na jednání příští rady připraví soupis hlavních 
požadavků a námětů, které se tam objevily.  

Kontakty na farníky 
- J. Stará připomněla, že by bylo dobré aktivně využít kontaktní údaje na farníky, které se podařilo zajistit 

v době působení kaplana P. Soukala, a které by v excelovské tabulce měly být k dispozici u P. Trefila. 
Farní knihovna 

- J. Bureš informoval, že Jan Pavlík se farní knihovně již věnovat nebude, pouze dokončí evidenci knih, a že 
provoz farní knihovny si po vzájemné dohodě vzala na starost M. Růžková a H. Koutná 

Plán pastoračních aktivit v roce 2023 
- Zpracuje P. Trefil, kterému je třeba zaslat podklady z jednotlivých farních společenství k zapracování 

 
Příští setkání pastorační rady je plánováno na 23.3.2023. 

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


