
2. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  3. 3. 2016   
 
 

Přítomni:    P. Josef Smola, D. Železná, J. Horálek, V. Bartoníček, S. Buldrová, M. Výborný,  
  Š. Váňová, V. Výborná, L. Štěpánová 
 
1. Přivítání  a  modlitba 
 

2. Adopce na dálku 
- důvody ukončení adopce Namthip z Thajska zatím stále nevíme; pokud dojde k nedočerpání 
finanční podpory, rozhodneme o doporučení jak s částkou naložit  
- současný stav prostředků na adopci je: 21.790,- Kč (v únoru zaplaceno školné pro Theresu Mary 
v Indii - 6.000,-)  
- připravuje se velikonoční minitrh ve prospěch Adopce na dálku na Květnou neděli (k dispozici 
budou přáníčka pro děti, farníci mohou podepsat) 
- H. Polanská také sdělila, že po konzultacích s Arcidiecézní charitou Praha není možné v modelu 
naší adopce v rámci farnosti vystavovat potvrzení o daru pro potřeby individuálních dárců a to ani 
Charitou ani farností; případným zájemcům bude doporučena pro tento případ individuální adopce. 
Darovací smlouvu nemůže pro tento účel vystavit ani ŘK farnost. 
- pro naplnění veškerých pravidel a po konzultaci s vikariátní ekonomkou paní Brožkovou PR 
doporučuje veškeré finanční prostředky pro účel podpory Adopce na dálku v rámci farnosti 
shromažďovat výhradně prostřednictvím účelové kasičky, která bude umístěna na stolku „u paní 
Heřmanské“ případně poblíž nástěnky Adopce na dálku (zajistí V. Výborná) 
- byla aktualizována nástěnka Adopce na dálku 

 

3. Formy sbírek ve farnosti 
- v souvislosti s výše uvedeným byla diskutována i otázka určení dalších kasiček v kostele; prozatím 
budou obě (v boční kapli i ve vestibulu kostela) ponechány účelově na potřeby farnosti; po ujasnění 
možností rekonstrukce varhan by kasička v bočí kapli mohla být určena k tomuto účelu 
- PR doporučila obnovení nedělních sbírek do košíků o 4 nedělích v roce („Boží hody“, pouť) 
 

4. Rok milosrdenství 
- několik tematických brožur na postní dobu je ještě k dispozici v kostele 
- iniciativa na putování obrazu Božího milosrdenství po rodinách – dle sdělení p. děkana se čeká na 
dodání obrazu  
  

5. Udílení svátosti eucharistie  
- potvrzen termín v neděli 22. 5. 2016; příprava probíhá – další setkání na květnou neděli v 17:00 
hod. 
 

6. Postní doba a velikonoce 
- objednání velikonočních svící – paškálků bude možné od nejbližší neděle 
- sobota 19.3. – diecézní setkání mládeže – informace má Š. Váňová 
- neděle 20.3. od 14:00 hod. - zdobení perníkových vajec na faře v sále 
- pondělí 21.3. - od 08:15 - úklid kostela 
- od pondělí Svatého týdne budou bohoslužby v kostele 
- bohoslužby Svatého týden dle obvyklého pořádku - na Květnou neděli a vigilii Zmrtvýchvstání 
zahájení na farní zahradě 
- ve středu 23.3. - od 17:00 hod. - slavení svátosti smíření (P. Hroznata Adamec) 
- na zelený čtvrtek - mytí nohu (8 zástupců farního společenství zajistí J. Horálek a D. Železná); na 
Bílou sobotu od 10:00 do 12:00 - možnost adorace u Božího hrobu; liturgická čtení na velikonoční 
vigilii V. Výborná; paškál a mešní víno budou zajištěny 
- po skončení vigilie agapé ve farním sále pro všechny přítomné 



- na Boží hod žehnání velikonočních pokrmů 
- připomenuta prosba včasného odevzdání příspěvků do velikonočního čísla Křesťanského 
zpravodaje (do Květné neděle) 
- neděle 3. 4. v 17:00 hod. – ohlášen koncert handicapované zpěvačky z Přelouče (odložený pro 
nemoc o vánocích) 
 

7. Duchovní obnova 
- sobota 9. 4. 2016 od 09:00 do 15:00 hod. - farní duchovní obnova na skautském srubu u Vyžic – 
povede P. Bernard Špaček, téma: „Rokem milosrdenství“ - přihlásit se nutno včas v sakristii  
 

8. Noc kostelů 
- v ČR je na pátek 10. 6. plánována tradiční akce „Noc kostelů“ – tuto noc jsou mimořádně 
zpřístupněny kostely s mimořádnými programy – více na www.nockostelu.cz  
- k akci se přihlásíme; akce je primárně směřována jako pozvání pro ty, kteří běžně do kostela 
nepřijdou  
- program je koordinován s br. Plecháčkem z ČCE a ses. Tučkovou z CČSH (odpovídá M. Výborný); 
v návrhu je výstava liturgických předmětů, malý koncert (marimba C. Boiffin?), výročí sboru CČE   
- více informací na příští FPR  
 

9. Farní tábor pro děti 
- uskuteční se od 31.7. do 6.8. v Horkách u Čihoště; přihlášky na stolku v kostele; informace u Š. 
Výborného;  
- přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do neděle 13.3. – poté bude počet dětí doplněn dětmi 
z dalších farností a žádné volné místo nebude! 
 

10. Webové stránky farnosti 
- bylo přidáno nové číslo KZ – připomínky či podněty zasílat J. Horálkovi na adresu uvedenou na 
stránkách 
 

11. Oprava varhan 
- varhany jsou ve špatném stavu a potřebují nutně zásadní celkovou opravu; M. Výborný kontaktuje 
diecézního organologa V. Uhlíře v této záležitosti a zajistí první informace k potřebným krokům 
apod.; informace na příští PR 
 

12. XII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- detailní informace v zápise z minulé PR; nově: 
- byli oslovení sponzoři – prozatím pozitivní reakce 
- počet koncertů rozšířen na sedm – mimořádný závěrečný koncert japonského smyčcového 
orchestru "Shinagawa Junior String Orchestra" v pondělí 29. 8. na posvícení  
 

13. Různé 
- prodej knih v kostele začne od Květné neděle 
- jarní sběr šatstva pro Diakonii v Broumově bude v úterý 19. 4. (odvoz 20. 4.) 
- ČKA – přednáška Dr. J. Grygara v neděli 8. 5. v 15:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje 
- žádost Farní charity Chrudim o spolupráci při vyhledávání dobrovolníků pro setkávání s klienty 
Domova pro seniory v H.M. – bude zařazeno do ohlášek v neděli 
- diskutována otázka možné asistence J. Horálka při podávání eucharistie – konkrétní kroky budou 
konzultovány s mons. Sochou při jeho návštěvě farnosti 
- nabídka pan M. Valdy-Kašparové ze Švýcarska na finanční dar na revitalizaci stromů na pozemku 
kolem kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u H.M. – řeší M. Kindl 
- 10. 3. – 65. výročí sv. manželství man. Egermajerových – blahopřejeme!   
   

14. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 7. 4. 2016 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  

http://www.nockostelu.cz/

