
17. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  8. 2. 2018   
 
 

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

2. Oprava varhan 
- aktuálně máme z biskupství informace o tom, že v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení 
na dodavatele tak, aby se stihlo požádat o dotaci Ministerstvo kultury v červnu 2018; V. Výborná 
zůstane v kontaktu paní Mgr. Laštůvkovou   
 

3. Adopce na dálku 
- stav účtu je 16.068,- Kč; stav kasičky u postranní kaple za rok 2017 činí: 3.470,- Kč; minitrhy byly 
5.379,- Kč a 2.429,- Kč. 
- v loňském roce bylo zaplaceno školné pro čtyři děti (viz článek v KZ); první platba v roce letošním 
nás čeká v únoru (6.tis. Kč - školné pro Theresu Mary); další platby pak v květnu, červnu a listopadu; 
již teď je jasné, že bude platby třeba částečně zálohovat z jiného zdroje  
- přišly tři dopisy – viz nástěnka 
 

4. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- pokračuje příprava ročníku 2018 – informace průběžně na PR 
- 6 koncertů (10. 6. - 19. 8. 2018) - program:  

10. 6. – Slavnostní zahajovací koncert: Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice a 
spojené pěvecké sbory: G. Fouré: Requiem a další  

 24. 6. – Sólisté České filharmonie – Ida Kelarová, romský dětský soubor Čhavorenge a 
 projekt Romano Drom 
 8. 7. – Pavel Svoboda – varhany, Marek Zvolánek – trubka   
 22. 7. – Externí koncert v amfiteátru zámeckého parku – Hradišťan a Vlasta Redl  
 5. 8. – Koncert účastníků Mez. smyčcových kurzů v Litomyšli 
 19. 8. – Collegium 419 + Barokní orchestr Pražské konzervatoře - H. Purcel a G. F. Händel   
- s ohledem na finanční zajištění byl osloven generální partner Energeia o.p.s., který zůstává gen. 
partnerem festivalu; budou oslovení partneři a sponzoři; byla podána žádost o grant na 
Pardubickém kraji, obdrželi jsme příspěvek od Města HM v rámci rozpočtu 
- externí koncert – domluveno: předprodej přes Ticket portal, cena 300,- Kč na místenky dle 
sokolovny (mokrá varianta); začátek koncertu bude až v 19 hodin 
 
5. Česká křesťanská akademie 
- program na jaro 2018: 
- 4. 3. v 17:00 v Rytířském sále na zámku – filosof Jiří Fuchs „Filosofie v praxi – i té politické“ 
- duben / květen – Václav Moravec / Maciej Ruczaj / Tomáš Petráček  - bude upřesněno 
 
6. Postní doba  
- objednání velikonočních svící – paškálků bude možné v kostele – zajišťuje V. Výborná; paškál do 
kostela již zakoupen   
- v sobotu před Květnou nedělí je naplánován jarní generální úklid fary  
- křížové cesty: 16. 2. – senioři I (zajišťuje A. Bartoníčková); 23. 2. – mládež (Š. Váňová); 2. 3. – děti 
(M. Výborná) ; 9. 3. – manželské páry (S. Buldrová); 16. 3. – senioři II (M. Hrstková); 23. 3. – mladší 
manželské páry (M. Výborná) 
 



 
 
7. Farní tábor 
- XIX. farní prázdninový tábor se uskuteční v termínu 28. 7. – 4. 8. 2018 na tábořišti „Pánův kopec“ 
u Proseče u Skutče; hlavní vedoucí – Růžena Výborná; přihlášky jsou k dispozici na stolku „u paní 
Heřmanské“ – odevzdat nejpozději do 31. 5. 2018 
 
8. Výnosy na „matičkový účet“  
- na účelový tzv. „matičkový účet“ (aktuálně prostředky na opravu varhan) byly vloženy: podíl 
z výnosu z výstavy betlémů (28.299,- Kč) a výnos z prodeje knih v kostele v roce 2017 (3.420,- Kč)  
 
9. Různé 
- děkujeme za vyčištění okapů na kostele Michalu Kindlovi 
- dle nabídky Kina HM se uskuteční v neděli 8. 4. v 17:00 hod. v kině projekce nového britsko-
americko-australského filmu Máří Magdaléna 
- z Charity HK přišla nabídka besedy k Adopci na dálku – V. Výborná projedná možné termíny 
uskutečnění  
- v úterý 27. 3. se uskuteční jarní sběr šatstva pro Diakonii v Broumově 
   
10. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 22. 3. 2018 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


