8. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec
ZÁPIS
3. 11. 2016
Přítomni:

P. Josef Smola, V. Bartoníček, S. Buldrová, J. Horálek, L. Štěpánová, M. Výborný,
D. Železná, Š. Váňová, V. Výborná

1. Přivítání a modlitba
2. Oprava varhan
- aktuálně je zpracováván restaurátorský záměr, následně bude diecézním organologem V. Uhlířem
předložen a projednáván s památkáři a zástupci MK ČR; poté bude možné požádat o dotaci
3. Adopce na dálku
- stav účtu je bez změn (16.624 Kč); další platba školného nás čeká v listopadu 2016 (Amith – Indie zatím jsme platili 4.900 Kč, avšak je možné, že se částka zvedne na 6.000 Kč)
- v průběhu října jsme dostali vysvědčení a aktuální foto Amitha – bude na nástěnce
- kovová kasička u nástěnky - s ohledem na dostatek financí bude vybrána až ke konci roku
- adventní minitrh ve prospěch adopce na dálku – 2. neděle adventní (4. 12.) – zájemci o zapojení
do přípravy adventních a vánočních drobností se mohou hlásit u H. Polanské
4. XII. a XIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
- vyúčtování XII. ročníku uzavřeno – festival skončil s finančním výsledkem + 25.124,56 Kč – částka
byla převedena ve prospěch účtu na opravu varhan
- pokračuje příprava ročníku 2017 – s některými soubory bylo již předběžně jednáno – informace
průběžně na PR
- s ohledem na finanční zajištění byl osloven generální partner Energeia o.p.s., který zůstává gen.
partnerem festivalu
- externí koncert v neděli 25. 6. 2016 – slovenský soubor Cigánski Diabli – „Ohnivá klasika“ –
v prosinci bude zahájen předprodej v TIC – cena vstupenky 250,- Kč
5. Česká křesťanská akademie
- neděle 11. 12. 2016 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - Adventní koncert kytaristky, písničkářky Evy
Henychové
- neděle 21. 1. 2017 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - přednáška a beseda s historikem a publicistou
Jaroslavem Šebkem z Historického ústavu AV ČR na téma: "Papež František a dnešní svět" - při
příležitosti jeho 80. narozenin
6. Kněžské hroby
- podařilo se sehnat dobrovolníky na péči o kněžské hroby – děkujeme
- tři hroby jsou poškozeny – o stanovisko, jak postupovat, byl požádán pan Pleskot – vyřizuje V.
Výborná
7. Misijní neděle
- neděle 23. 10. – Misijní neděle – děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy – získaná částka za
misijní kalendáře a předměty a misijní štrůdlování činí 5.872,- Kč – odeslána na účet PMD;
informace naleznete i na www.missio.cz a na fb misijních děl
- nedělní misijní sbírka potom v celém okruhu kostelů činila 4.656,- Kč – za všechny dary díky!
8. Plánované akce
- úterý 15. 11. – podzimní sběr šatstva atd. pro Diakonii Broumov – 12:00 – 16:30 na faře – viz
plakáty

- neděle 20. 11. – církevní silvestr pro ženy – od 17:00 v restauraci Eden
- neděle 4. 12. – 17:00 hod. – Mikulášská besídka na faře
- advent – svátost smíření – čtvrtek 22. 12. – detaily budou upřersněny
9. Různé
- ve věci deratizace fary budou další kroky řešeny na jaře; aktuálně problémy nejsou
- pro jednodušší přístup k sekání farní zahrady a předzahrádek zajistí V. Bartoníček klíč od vrat pro J.
Horálka - trvá
- webové stránky farnosti – webmaster J. Horálek zajišťuje provoz včetně poplatku za doménu
(díky!) – možnost sledovat i aktuální informace – ohlášky, pozvánky, atd.
- J. Polanská navrhla vánoční pozornost pro účastníky bohoslužeb – od Zdeny Hrušové máme
schované šišky s nápadem jejich ozdobení a přípravy – připraveno
- žádáme dobrovolníky o pravidelný úklid fary – rozpis je v kostele
- na nedělní bohoslužby budou připraveny kartičky pro děti s nedělním tématem - obrázkem;
následně by mohlo proběhnout slosování např. o pěknou knížku apod. (např. 1x za ¼ roku) – zajistí
D. Železná - bude zahájeno od ledna 2017
- J. Horálek se přihlásí do kurzu pro akolyty, který bude na jaře 2017 pořádat Diecézní pastorační
centrum
- příprava adventního věnce – A. Bartoníčková a M. Hubačová
- ekonomické radě bude dán podnět k zakoupení kopírky pro potřeby farnosti
10. Příští setkání pastorační rady farnosti se uskutečnění ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 19.00 hod.
Zapsal: Marek Výborný

