
24. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
  4. 10. 2018   

 
 

Přítomni:  P. A. J. Sedlák, S. Buldrová, M. Výborný, L. Štěpánová, V. Bartoníček V. Výborná, D. 
Železná 

Omluveni:   Š. Váňová, J. Horálek 
 
1. Přivítání a modlitba 
 

2. Oprava varhan 
- nadlimitní zakázka - dotační řízení provede odborná firma; zajistí biskupství (cca 40.000,- Kč); Mgr. 
Laštůvková (HK biskupství) svolala na 10. 10. v 10 hod. schůzku všech odborníků, kde bude 
posouzen rozšířený rest. záměr a určeno, v jakém rozsahu bude oprava varhan provedena a za jaká 
bude celková hodnota díla.  Za farnost se jednání zúčastní P. Sedlák. 
- objednáno 200 ks dřevěných píšťalek u firmy Franěk Milovice (dodání 9, 10/2018) + k tomu se 
vytvoří certifikát o zakoupení varhanní píšťaly; 
- zpracování webových stránek pro varhany projednal  M. Výborný; 
- dále bude tyto stránky spravovat J. Horálek (spolupráce  bude dohodnuta); 
- restaurátor pan Boris Metler zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové 
stránky. 
P. Sedlák navrhnul samostatné setkání se skupinou pro varhany, kde budou dořešeny, další aktivity 
k varhanám (povídání pro školní děti o varhanách s odborníkem na varhany, možnost dotací, 
oslovení podnikatelů, atd.) 
 
3. Adopce na dálku 
Dle sdělení H. Polanské dvě děti svá studia zakončily - Amith a Theresa Mary z Indie. Amitha jsme 
podporovali od 11/2010 do 9/2018. Velmi úspěšně ukončil studium výpočetní techniky a hledá si 
práci. Theresa Mary je zdravotní sestrou a pracuje již v nemocnici, jak si přála. Podporovali jsme ji 
od 2/2015. Nadále podporujeme další dvě děti a to Sofii z Běloruska (platba vždy v květnu) a 
Musokeho Cloyise z Ugandy (platba v červnu).  
Aktuální stav účtu je 2.930Kč.  
Celkem od roku 2006 podporujeme již desáté dítě. Více informací bude na nástěnkách (zatím 
v boční kapli). Připravit renovaci projektu (jak více lidi zapojit, jak na děti myslet i jiným způsobem 
než jen placením školného a příležitostnými dopisy...). Pro nové nástěnky by bylo vhodné připravit 
krátké nejlépe zalaminované medailonky všech dětí, kterým jsme doposud pomáhali. Požádáme H. 
Polanskou. 
Další platba nás čeká až v květnu 2019. 
Na příští PR přizvat H. Polanskou.  Zajistí P. Sedlák 
  
4.  Česká křesťanská akademie 
- 21. 10. v 17. 00 hod. v Rytířském sále HM zámku přednáška Mgr. Pavla Fischera „Osmičková výročí 
– budoucnost ČR v Evropě v reflexi let 1918 – 2018“ a 25. 11. v 16.30 hod. přednáška a beseda s 
promítáním s p. Josefem Wolfem o jeho cestě do Santiaga de Compostella (1000 km pěšky) 
 
5. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- finanční vyúčtování – náklady na koncerty 529.701,20 Kč, příjmy 543.061,- Kč, přebytek 13.359,80 
Kč uložen na zvláštní účet na opravu varhan. Aktuálně so dolaďuje program na příští jubilejní XV. 
ročník. Generálním partnerem zůstávají po úspěšném jednání spol. Energeia o.p.s. 
 

6.  Výuka náboženství + dětské mše svaté 
- přihlášeno 22 dětí - vytvořeny 3 skupiny; dále se náboženství vyučuje v Morašicích a ve Stolanech - 
zajišťují sestry z Hoješína 



- nadále budou dětské mše svaté pravidelně každou druhou neděli v měsíci – 14. 10. spojeno 
s misijní nedělí (misijní cukrárna) výtěžek bude zaslán na PMD; na tuto misijní neděli bude 
připravena misijní cukrárna (koordinuje M. Výborná) a také misijní minitrh včetně misijních 
kalendářů (zajišťuje M. Výborný) 
- bylo objednáno 60 ks zpěvníků Koinonia – budou využívány při nedělních mše sv. s dětmi 
 
7.  Duchovní obnova 
- sobota 20. 10. na skautském srubu u Vyžic od 9.00 do 16.00 hod. pod vedením P. Mgr. Jana 
Linharta, spirituála Gymnazia ve Skutči na téma „Rozjímání o víře“ 
 
8. Pomazání nemocných 
- 28. 10. při mši svaté se bude udílet pomazání nemocných 
- předchozí příprava farníků při mší svatých - P. Sedlák, svátost smíření 
 
9. Ekumenická bohoslužba k výročí vzniku ČSR 
- 28. 10. ve 14.30 h. ekumenická bohoslužba k 100. výročí vzniku Československa v kostele sv. 
Bartoloměje (ŘK, CČE, CČSH) 
- hudební průvod zajistí PS Vlastislav  
 
10. Dušičky 
- 1. 11. mše U Matičky v 18:00 hod. 
- 2. 11. v 16.00 hod. na horním hřbitově u kříže – dušičková pobožnost 
            v 18.00 h. U Matičky u vchodu do kostela pobožnost za zemřelé, poté mše svatá 
 
 
11. Různé 
- 4. 11. v 17.00 vernisáž výstavy v Městské galerii Židovský dvojdomek – pořádá CČE u příležitosti 
100. výročí vzniku Církve českobratrské evangelické 
- změna času nemá vliv na časy bohoslužeb stanovených od 1. 9. 2018, přechod do kaple bude 
záviset na rozhodnutí duchovního správce 
- uvažuje se o - výletu mládeže na Vesmír – setkávání s dalšími mladými křesťany, vytvoření 
společenství, pocitu sounáležitosti 
- zvažuje se možnost promítání filmů na faře pro zájemce z řad dětí i dospělých – zajišťuje P. Sedlák 
- každou první neděli v měsíci by byla slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla (ministranti) 
 
 
Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 29. 11. 2018 ve 20.00 hod. na 
faře 
 
Zapsala: Václava Výborná 


