
12. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  4. 5. 2017   
 
 

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

2. Oprava varhan 
- aktuálně jsme obdrželi rozhodnutí z MěÚ v Chrudimi o přípustnosti restaurování varhan dle 
zpracovaného restaurátorského záměru – další postup projedná s V. Uhlířem Marek Výborný  
 

3. Adopce na dálku 
- stav účtu je 24.127,- Kč; informace na nástěnce u boční kaple  
- děkujeme všem, kteří se na Květnou neděli podíleli na přípravě velikonočního minitrhu i všem, 
kteří přispěli dobrovolnými příspěvky – 7.289,- Kč  
 

4. Biřmování 
- neděle 14. května 2017; biřmovat bude o. b. Jan Vokál; organizaci koordinuje s ceremoniářem 
biskupa M. Výborný; příprava liturgie již konzultována – pro biřmovance a jejich kmotry budou 
rezervovány první dvě lavice v obou řadách; informace k liturgické hudbě obdrží L. Štěpánová 
- mše sv. ve Svinčanech nebude – J. Váňou bude tlumočeno pozvání na slavnost do Heřmanova 
Městce 
- po mši sv. se uskuteční krátké setkání biřmovanců a jejich rodin s otcem biskupem ve farním sále 
- příprava bude zakončena dvoudenním setkáním 7. – 8. 5. 2017 ve Slavoňově (sestry 
Schönstattského hnutí) – setkání povede P. Jiří Heblt z Chrudimi 
 

5. Noc kostelů 
- v ČR je na pátek 9. 6. plánována tradiční akce „Noc kostelů“ – tuto noc jsou mimořádně 
zpřístupněny kostely s mimořádnými programy – více na www.nockostelu.cz  
- 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); 
výstava liturgických oděvů (zajišťuje V. Výborná) s komentovaným úvodem (M. Výborný), koncert 
Souboru lesních rohů z Hradce Králové, ČCE - autorské čtení P. Rejchrta, CČSH – recitál O. Janoty 
- výstava zůstane instalována do neděle 11. 6. 
- obdrželi jsme finanční podporu pro projekt Noc kostelů odp. A. Dymáka - děkujeme 
- propagační materiály jsou objednány ve stejném množství jako v roce 2016 – z HK dopraví J. 
Horálek   
 

6. Farní tábor pro děti 
- uskuteční se od 15. 7. do 22. 7. v Horkách u Čihoště; přihlášky na stolku v kostele; informace u 
vedoucí tábora Denisy Duškové – kdo se nepřihlásil má poslední možnost do konce května!!!  
 

7. XIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- 6 koncertů (11. 6. - 20. 8. 2017) - program:  

11. 6. – Slavnostní zahajovací koncert: Komorní filharmonie Pardubice a A. Paulová / klarinet  
 25. 6. – Externí koncert na zámeckém nádvoří – Cigánski Diabli  
 9. 7. – Žesťová kvintet hudby Hradní stráže a Policie ČR  
 23. 7. – Václav Uhlíř – varhany, Roman Janál – baryton   
 6. 8. – Koncert účastníků Mez. smyčcových kurzů v Litomyšli 
 20. 8. – ZMĚNA!!!: Ensámble 18+ B. Matoušek – housle – „Mezi Salcburkem a Vídní“  

http://www.nockostelu.cz/


- generálním partnerem zůstává Energeia o.p.s., byli osloveni partneři a sponzoři; obdrželi jsme 
podporu z rozpočtu Měst HM 60.000,- Kč a dotaci od PKj (40.000,- Kč- děkujeme!) 
- externí koncert v neděli 25. 6. 2016 – slovenský soubor Cigánski Diabli – „Ohnivá klasika“ –
předprodej v TIC – cena vstupenky 250,- Kč 
- pracuje se na přípravě propagačních materiálů (odsouhlasena červeno-modrá kombinace 
barevného vizuálu); odsouhlaseno angažování manželů Kolesárových jako fotografů festivalu 
- zajištění pohoštění pro účinkující koordinuje V. Výborná  
- organizační záležitosti budou řešeny na příští PR 
 

8. Výsledky hospodaření farnosti za rok 2016 
- PR obdržela od ekonomické rady farnosti přehled výsledků hospodaření farnosti za rok 2016 a 
bere ho na vědomí 
- výsledky budou zveřejněny v kostele na nástěnce 
 

9. Chystané akce 
- XIII. setkání pěveckých sborů – sobota 20. 5. 2017 (koncert v kostele sv. Bartoloměje v 10:00 hod.) 
- pátek 2. 6. v 18:00 hod. – ekumenická bohoslužba pro děti v kostele u Matky Boží téma: 
„Tajemství světla“ - program zajistí M. Výborný s J. Plecháčkem – opékání potom na zahradě 
evangelické fary / zařazeno do programu Dnů pro rodinu 
 

10. Různé 
- děkujeme všem, kteří se podíleli na jarních úklidech obou kostelů i fary  
- pan děkan upozorňuje na možnost účasti na sobotní večerní mši sv. s nedělní platností a to zvláště 
pro ty, kteří mají v neděli jinou mimořádnou povinnost 
- studentka dějin umění T. Hrdličková z FF UK zpracovává studentskou práci o našem kostele a 
nabízí textové podklady pro případné vydání brožury o kostele pro návštěvníky (zaměřeno na 
fresky) – zatím nezaslala podklady; V. Výborná prověří možnost vydání a prodeje brožur farností   
   

11. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


