
19. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  20. 4. 2018   
 
 

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

2. Oprava varhan 
- vzhledem k tomu,že se jedná o nadlimitní zakázku, provede dotační řízení odborná firma; zajistí 
biskupství (cca 40.000,- Kč); Mgr. Laštůvková vyzvala k aktivitě farnosti v této záležitosti. PR 
schválila tříčlennou skupinu - H. Hořínková (za ER), M. Výborná (za farnost) , V. Výborná (za PR) + 
externí člen M. Výborný. Skupina připraví co nejdříve plán propagace a zajištění finančních 
prostředků na opravu varhan. 10. 5.  se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční pracovní schůzka za 
účasti památkářů pí Synkové, Koukala a Kudláčka, za BiHK Mgr. Laštůvková a prof. Uhlíř, dále 
zpracovatel restaurátorského záměru na varhanní stroj p Metler, otec a syn Machovi, kteří 
zpracovali rest. záměr na skříň varhan, P. Smola, L. Štěpánová (varhanice) a pracovní skupina (viz  
výše), na níž by měl být dohodnut postup při rekonstrukci varhan  (zpráva o výsledku průzkumu, 
položkový rozpočet, slepý rozpočet; náklad na celkovou rekonstrukci varhan cca 4,5 - 5mil. Kč).  
 

3. Adopce na dálku 
- aktuální stav účtu je 16.830,- Kč; minitrh na Květnou neděli a v průběhu týdne vynesl částku 
6.762,- Kč - díky. V květnu a červnu bude placeno školné v celkové výši 13.900,- Kč. Jiné změny 
nejsou. 
 

4. Biřmování 
další vzdělávání biřmovanců – možnost účasti na duchovní obnově – viz bod 5) 
 

5. Duchovní obnova 
- sobota 9. 6. 2018 od 09:00 do 16:00 hod. - farní duchovní obnova na skautském srubu u Vyžic – 
povede P. Jan Paseka, téma: „Růst v lásce k Ježíši a jeho církvi“ (jak předávat víru dál) - přihlásit se 
včas v sakristii  
 

6. Česká křesťanská akademie 
- neděle 20. 5. 2018 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - přednáška a beseda s Mgr. Danielem, 
Hermanem, bývalým ministrem kultury na téma: "Demokracie není samozřejmostí"  
 
7. Noc kostelů 
- v ČR je na pátek 25. 5. 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); 
bude začínat v 19.30 hod. v Husově sboru ekumenickým úvodem a následně koncertem písní a 
šansonů – Jiří Vedral, Monika Voříšková (45 min.) – potom program u evangelíků ve 20.30 hod. : 
čtení „Z deníku Jákobových žen“ – přednesou Alice Kubínková a Tereza Frömmelová, poté ve 21.15 
hod. přesun ke sv. Bartoloměji. Ve 21.30 hod. krátký varhanní koncert – Markéta Výborná, poté 
přesun na kůr a seznámení zájemců s historií a stavem varhan – Marek Výborný, prohlídka  výstavy 
o královském nástroji (varhanách) (22.15) a závěr – modlitba a zpěvy z Taizé 
- propagační materiály  objednány ve stejném množství jako v roce 2016   
 

8. Farní tábor pro děti 
- uskuteční se od 28. 7. do 4. 8. na tábořišti Pánův kopec u Proseče u Skutče; přihlášky na stolku v 
kostele; informace u vedoucí tábora Růžena Výborná  
 

http://www.nockostelu.cz/


9. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- pokračuje příprava ročníku 2018 – informace průběžně na PR 
- 6 koncertů (10. 6. - 19. 8. 2017) - program:  
10. 6. 2018 – zahajovací koncert – „Pocta předkům“ 
              koncert věnovaný v roce 100. výročí vzniku Československa všem, kteří se zasloužili o náš stát  
             Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 
             Kristýna Kůstková – soprán, Jaroslav Patočka – bas 
             Spojené pěvecké sbory VUS a Konzervatoř Pardubice, Vlastislav Heřmanův Městec  
            Tomáš Židek – dirigent 
            G. Fouré: Messe de requiem, op. 48 a další   
24. 6. 2018 –  Hej Romale - „European Orchestra LABoratory II (EOLabII) čili Laboratoř evropských 
orchestrů“ 
            Sólisté České filharmonie (12-14 členů) 
            Ida Kelarová 
            romský dětský soubor Čhavorenge a děti z Chrudimska a Vysokomýtska (60 – 80 dětí) 
8. 7. 2018 – „Pocta Maurici Andrému“ 
           Marek Zvolánek - trubka                   
           Pavel Svoboda - varhany 
22. 7. 2018 – „Vandrovali hudci“ 
           Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta Redl s kapelou 
           velký externí večerní (od 19:00) koncert v amfiteátru bývalého letního kina v zámeckém parku 
           - v případě nepříznivého počasí v sokolovně  
5. 8. 2018 – Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli 
          Vystoupí vynikající studenti z Jižní Koreje, Spojených států amerických, Dánska, Švédska, ČR a řady  
          dalších zemí. 
19. 8. 2018 – „Hudba westminsterské katedrály - korunovační anthemy“ 
           k připomínce 100 let od vzniku Československa  
           Jaromír Nosek – bas 
           Komorní smíšený sbor Collegium 419 
           Barokní orchestr Pražské konzervatoře 
           Lukáš Vendl – umělecký vedoucí, varhany 

- 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 (pravděpodobně 40.000,- Kč- děkujeme!) 
- zahájen předprodej vstupenek na Hradišťan v síti Ticketportal – cena vstupenky 300,- Kč 
- příprava propagačních materiálů; organizační záležitosti budou řešeny na příští PR 
- Fb spravuje Š. Výborný, web J. Horálek – děkujeme. 
 

10. Chystané akce 
- 8. 6. v 18.00 – ekumena pro děti začátek v kostele Matky Boží, potom hry a opékání buřtů na 
zahradě evangelické fary 
 

11. Různé 
- 13. 5.  – Synagoga – jarní koncert PS Vlastislav a jeho hostů 
              - Den matek   
- 22.4. – zahájena nabídka Křesťanské literatury   

 

12. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 17. 5. 2018 v 18.45 hod.  
 

Zapsala: Václava Výborná 


