
31. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec (17. 10. 2019) 

 

Z Á P I S   

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák,  V. Bartoníček, J. Horálek, D. Železná, V.Výborná 

Omluveni: M. Výborný, S. Buldrová, L. Štěpánová, Š. Váňová 

 

1. Přivítání a modlitba 

 

2. Oprava varhan 

- zpracován upřesňující restaurátorský záměr po předchozím průzkumu varhanního stroje panem 

Borisem Mettlerem (zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové stránky) – rovněž 

předložen položkový rozpočet (i „slepý“); předpokládaná částka na opravu varhan činí 4.945.270,- 

Kč 

- získávání finančních prostředků – zvážit uspořádání samostatného varhanního koncertu 

- jako součást propagace 200 ks dřevěných píšťalek – určeny k adopci píšťal 

 

3. Adopce na dálku 

- celkově je na účtu částka 9.205 Kč 

- výdaje v letošním roce již žádné nebudou 

 Minitrh 2. a 3. neděli adventní (8.  a 15. 12.); do ohlášek pro zájemce ohlásit 14 dní po neděli 

misijní 

  

4.  Česká křesťanská akademie 

Podzimní program MS ČKA: 20. 10. v 17.00 v Rytířském sále zámku - Michaela Vidláková Dítě 

v terezínském ghettu 

 

5. XV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 

Na příští PR M. Výborný předloží vyúčtování HL 

 

6. Misijní neděle 

20. 10. – prodej misijních předmětů (M. Výborný), misijní cukrárna (Polanská, Výborná) – za 

dobrovolný příspěvek určený pro misie si můžete zakoupit sladký zákusek ke kávě. Výtěžek sbírky a 

misijní cukrárny bude zaslán na PMD 

 

7. Duchovní obnova 

V sobotu 26. 10. na skautském srubu u Vyžic pod vedením P. A. J. Sedláka na téma: Jeruzalém – 

svaté město Boží – pokračování předchozí DO (S Ježíšem na cestě do Jeruzaléma) 

 

8. Dušičky 

1. 11. – mše u Matičky v 18.00 hod. s dušičkovou pobožností 

2. 11. – v 8.00 u Matičky – mše svatá s dušičkovou pobožností 

           - 16.00 – sraz na horním hřbitově u kříže – dušičková pobožnost 

 

tímto dnem končí bohoslužby u Matičky 

 

9. Náboženství 

Předškolní děti – Ester Kabátová 

1.skupina – s. Terezie 

2.skupina – pí Řehořová ze Slatiňan 

3. skupina – P. Sedlák  

 

10. Pomazání nemocných 

Při mši svaté 3. 11.; předchozí příprava zájemců - svátost smíření – P. Sedlák 

 

 

 



11. Adalbert 

Předplatné na rok 2020 činí stejně jako letos 319,- Kč. Zájemci zapište se do tabulky na stolku 

uprostřed kostela 

 

12. Různé 

- aktualizace mší svatých v obvodu vikariátu Chrudim – zajišťuje P. Adrian – úkol trvalý 

 

- každou první neděli v měsíci  slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla (ministranti) 

 

- 10. 11. dětská mše 

- od listopadu každý 2. a 4. pátek v měsíci od 19.00 hod. připravuje P. Sedlák náboženství pro 

dospělé – Katechismus, Kompendium, Youcat vezměte s sebou (poprvé 8. 11. na faře) 

- 12. 11. od 12.00 do 16.30 sběr pro Diakonii Broumov bude v průjezdu bývalého městského úřadu; 

prosí zejména  o dětské věci 

- 24. 11. – Ježíše Krista Krále – závěr církevního roku – církevní Silvestr 

- 30. 11. vernisáž výstavy betlémů, soutěž – podmínky na stolku uprostřed kostela, případně na 

stránkách farnosti 

1. 12. – 15. 12. – židovský dvojdomek – výstava betlémů 

19. 12. – předvánoční svátost smíření - P. Hroznata Pavel Adamec, P. Adrian Jaroslav Sedlák 

 

Příští setkání Pastorační rady farnosti  se uskuteční ve čtvrtek 21. 11. 2019 

 

Zapsala: Václava Výborná 


