
14. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
  17. 8. 2017   

 
 

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

1. Přivítání a modlitba 
 

2. Oprava varhan 
- rozhodnutí z MěÚ v Chrudimi o přípustnosti restaurování varhan dle zpracovaného 
restaurátorského záměru bylo předáno organologovi V. Uhlířovi, s kterým byl projednán další 
postup 
- informace budou postoupení ekonomické radě, která by měla odsouhlasit způsob případné 
administrace veřejné zakázky na zhotovitele se všemi náležitostmi směrem k zadávací dokumentaci  
 

3. Adopce na dálku 
- stav účtu je 9.690,- Kč; zaplaceno školné v červnu (7.000,-) za Musokeho z Ugandy; další platba 
11/2017 
- přišlo vysvědčení od Amitha (předpokládaný konec studia 2019/2020) - informace na nástěnce v 
kostele  
 

4. Poutní slavnost 
- byl osloven pan vikář P. Jiří Heblt, který bude hlavním  
- uvedeno bude ordinarium Zdeňka Pololáníka s orchestrem, proprium V. Jakubce a další  
 

5. XIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- kromě jednoho byly koncerty velmi dobře navštíveny (plný kostel) 
- rozpočet festivalu je vyrovnaný; děkujeme za podporu partnerům – vyúčtování bude předložen na 
další FPR  
- byla odsouhlasena příprava dramaturgie na rok 2018 s případným zvážením využití amfiteátru 
v zámeckém parku  
- díky za pomoc s organizací i veškerým průběhem  
 

6. Zahájení školního roku 
- mše sv. s prosbou o dary Ducha Sv. do nového školního roku v neděli 3. 9. 
- výuka náboženství od září - bude upřesněno; rozvrh a rozdělení do skupin bude učiněno na 
začátku září – výuka pravděpodobně ve čtvrtek – 1. setkání 7. 9. od 11:30 do 14:00 na faře, 
případně po osobní domluvě s Markétou Výbornou 
  

7. Česká křesťanská akademie 
- ČKA – místní skupina Heřmanův Městec srdečně zve na přednášku v neděli 17. 9. od 17 hodin 
v Rytířském sále na zámku Dr. Ing. Ladislava Heryána Th.D. - "Je Bůh? A jaký?"  
 

8. Plánované akce 
- sobota 16. 9. – Den evropského kulturního dědictví – prohlídky kostela sv. Bartoloměje a kostela 
Matky Boží s průvodcem (od 09:00 – 12:00 a od 13:00 do 16:00) – zajišťuje město H.M. 
- středa 27.9. - Rozloučení s létem - po mši sv. setkání farnosti u ohně na farním dvoře (zajištění 
jako obvykle)  
 

9. Různé 
- připomenout a požádat M. Kindla o vyčištění okapů a svodů na kostele od holubího trusu 
- zjistit na ek. radě jak vypadá realizace opravy voluty nad vstupem do kostela a oken na faře  
 

10. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


