
6. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  11. 8. 2016   
 
 

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

2. Oprava varhan 
- diecézní organolog V. Uhlíř oslovil po domluvě varhanáře s licencí, který by byl ochoten zpracovat 
restaurátorský záměr – předpokládá se jejich osobní prohlídka varhan v následujících týdnech  
 

3. Adopce na dálku 
- bylo odesláno školné pro Musoke Cloise z Ugandy - částka 7.000,- Kč; celková částka na účtu je 
16.624,- Kč; další platba říjen/listopad 
 

4. Poutní slavnost 
- byli osloveni dva kněží, kteří nemohou; následně osloven P. Hroznata Pavel Adamec, který přislíbil 
celebraci poutní mše sv. 
- uvedeno bude ordinarium Zdeňka Pololáníka s orchetrem, proprium V. Jakubce a další  
 

5. Udílení svátosti biřmování  
- předběžná zájem zjištěn, oslovení dalších zájemců bude zahrnuto v ohláškách 
- termín stanoven na naděli 14. května 2017; p. děkan požádá o udílení svátosti otce biskupa 
- příprava by probíhala od konce září vždy cca 1x za měsíc – materiály a témata připraví M. Výborný  
 

6. Noc kostelů 
- termín pro rok 2017 je pátek 9.6.; bude osloven soubor „Lesní rohy Hradec Králové“ (nabídka) 
 

7. Farní tábor pro děti 
- v letošním roce se ho zúčastnilo 21 dětí a 6 vedoucích (4 stálí a 2 a 2 se střídali). Téma bylo Karel 
IV. Ještě jednou děkujeme za podporu a nemalé příspěvky, které výrazně podpořily rozpočet 
tábora. Jednalo se o sedmnáctý tábor v pořadí. Nástěnka se chystá, bude k dispozici po neděli. 
 

8. Zahájení školního roku 
- mše sv. s prosbou o dary Ducha Sv. do nového školního roku v neděli 4. 9. 
- výuka náboženství od září - bude upřesněno; rozvrh a rozdělení do skupin bude učiněno na 
začátku září – výuka pravděpodobně ve čtvrtek – 1. setkání 8. 9. od 11:30 do 14:00 na faře, 
případně po osobní domluvě s Markétou Výbornou 
 

9. Deratizace fary 
- během jarního úklidu fary bylo zjištěno, že došlo k přemnožení myší zvláště v komoře – bohužel i 
po jejím vyklizení a úklidu se stav nezlepšil; oslovíme deratizační firmu s dotazem na další postup – 
zajistí V. Výborná  
 

10. XII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- festival úspěšně běží; zájem posluchačů značný; rozpočet festivalu je vyrovnaný – podorbnosti po 
skončení festivalu 
- zajištění pohoštění pro účinkující 29. 8. (cca 50 účastníků) – koordinuje V. Výborná 
- díky za pomoc s organizací i veškerým průběhem  
 
 



 
11. Česká křesťanská akademie 
- ČKA – místní skupina Heřmanův Městec srdečně zve na přednášku v neděli 9. 10. od 18 hodin 
v Rytířském sále na zámku Ing. Jiří Schneider, ředitel Aspen Institute Prague a diplomat - "Uprchlíci, 
teroristé a my – máme se bát?"  
- další program – 6. 11. – Robert Tamchyna 
 
12. Plánované akce 
- neděle 11. 9. – Den evropského kulturního dědictví – prohlídky kostela sv. Bartoloměje a kostela 
Matky Boží s průvodcem (od 11:00 – 12:00 /u M.B. od 09:00/ a od 13:00 do 16:00) – zajišťuje město 
H.M. 
- úterý 27.9. - Rozloučení s létem - po mši sv. setkání farnosti u ohně na farním dvoře (zajištění jako 
obvykle)  
- duchovní obnova farnosti se uskuteční 22. 10. (povede P. Václav Vacek z Letohradu – téma 
„Kámen, který stavitele zavrhli, stal se kvádrem nárožním…“) 
 
13. Různé 
- ekonomickou radu farnosti plánuje pan děkan iniciovat v příštích týdnech; PR následně nominuje 
svého zástupce  
- pro jednodušší přístup k sekání farní zahrady a předzahrádek zajistí V. Bartoníček klíč od vrat pro J. 
Horálka - trvá 
- V. Výborná zajistila seznam hrobů (kněží a řádových sester) na hřbitově k aktualizaci dobrovolníků 
k jejich údržbě; osobní prohlídka s členy PR se uskuteční ve středu 17. 8., sraz v 18:45 u kostela 
Matky Boží 
- nabídka adventního koncertu Evy Henychové – domluven termín 4. 12. – kontaktuje M. Výborný 
(možnost organizace ve spolupráci s ČKA) 
- p. děkan osloví na setkání spolužáků p. kardinála Vlka k možné návštěvě farnosti – pouť 2017 (?) 
   
14. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


