
7. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  22. 9. 2016   
 
 

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

Omluvena: Š. Váňová, V. Výborná  
 
 
1. Přivítání a modlitba 
 

2. Oprava varhan 
- diecézní organolog V. Uhlíř oslovil po domluvě varhanáře s licencí, který by byl ochoten zpracovat 
restaurátorský záměr – varhany si byl osobně prohlédnout a souhlasí se zpracováním záměru   
 

3. Adopce na dálku 
- další platba školného nás čeká v listopadu 2016 (Amith – Indie - zatím jsme platili 4.900 Kč, avšak 
je možné, že se částka zvedne na 6.000 Kč) 
- přišly dva dopisy - od Theresy Mary (31. 8.) - napsala dopis + přišlo její vysvědčení + aktuální fotka; 
dále pak 12. 9. přišel dopis od Sofie z Bulharska; vše bude umístěno na nástěnce v kostele  
- článek k současnému stavu adopce byl uveřejněn v prázdninovém KZ 
 

4. Udílení svátosti biřmování  
- předběžná zájem zjištěn, oslovení dalších zájemců bude ještě zahrnuto v ohláškách; první setkání 
plánováno na středu 28. 9. v 17:30 v učebně na faře 
- termín stanoven na naděli 14. května 2017; p. děkan již požádal o udílení svátosti otce biskupa  
 

5. Zahájení školního roku 
- výuka náboženství probíhá od září (učí M. Výborná) – celkem se přihlásilo 20 dětí (+5 oproti 
loňskému roku) – rozděleny do třech skupin; pracovní listy zakoupeny na Katechetickém centru 
v HK na náklady farnosti  
 

6. Deratizace fary 
- prostory prohlédla deratizační firma, ale bez zjevného řešení; v tuto chvíli není zápach cítit;            
V. Výborná zkonzultuje možnost preventivního řešení u Buldrů  
 

7. XII. a XIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- festival by úspěšně zakončen; při festivalovém finále se vybrala částka 24.027,- Kč, která byla 
předána paní Malátové ve prospěch projektu „Krůčky pro Eričku“ 
- festival navštívilo 1.593 posluchačů při 7 koncertech; Ø 228/koncert 
- vyúčtování festivalu ještě není uzavřené, čeká se na fakturu od OSA – festival v každém případě 
skončí v kladných číslech – zůstatek ve prospěch účtu na opravu varhan (informace na příští PR) 
- všem, kteří se zapojili do organizace festivalu, propagace, zajištění koncertů, pohoštění atd.  patří 
velké poděkování 
- byly tlumočeny positivní ohlasy od partnerů a např. i od gen. vikáře Mons. Sochy 
- byla odsouhlasena příprava ročníku 2017 – s některými soubory bylo již předběžně jednáno; 
s ohledem na finanční zajištění bude osloven generální partner Energeia o.p.s. a dle toho bude dále 
jednáno o dramaturgii festivalu – informace průběžně na PR 
 
8. Česká křesťanská akademie 
- ČKA – místní skupina Heřmanův Městec srdečně zve na tyto akce: 
- neděle 9. 10. 2016 v 18 hod. – Rytířský sál zámku – přednáška Ing. Jiřího Schneidera, diplomata a 

bývalého náměstka ministra zahraničí ČR na téma: „Uprchlíci, teroristé a my – máme se bát?“ 
 



- neděle 6. 11. 2016 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - přednáška a beseda s redaktorem ČRo 
Leonardo Robertem Tamchynou na téma: "Hovory v Lánech s Václavem Havlem a jeho kontakt s 
médii" - věnováno nedožitému 80. výročí narození Václava Havla  

- neděle 11. 12. 2016 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - Adventní koncert kytaristky, písničkářky Evy 
Henychové 

-   neděle 21. 1. 2017 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - přednáška a beseda s historikem a publicistou 
Jaroslavem Šebkem z Historického ústavu AV ČR na téma: "Papež František a dnešní svět" - při 
příležitosti jeho 80. narozenin 

 
9. Plánované akce 
- úterý 27.9. - Rozloučení s létem - po mši sv. setkání farnosti u ohně na farním dvoře (zajištění jako 
obvykle – 50 ks buřtů – V. Výborná; chlazení J. Horálek)  
- duchovní obnova farnosti se uskuteční 22. 10. (povede P. Václav Vacek z Letohradu – téma 
„Kámen, který stavitele zavrhli, stal se kvádrem nárožním…“) 
- neděle 23. 10. – Misijní neděle – máme již připravené misijní kalendáře; uskuteční se misijní 
cukrárna; k dispozici budou další misijní předměty atd. 
 
10. Ekonomická rada farnosti 
- ekonomickou radu farnosti plánuje pan děkan jmenovat (+ slib) 9.10.; první jednání 10.10.  
- PR nominuje svého zástupce v osobě Václavy Výborné  
 
11. Různé 
- 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; bude připraven přehled do kostela včetně prosby/nabídky k péči o volné hroby – 
ještě do dušiček, aby byly hroby připraveny 
- p. děkan oslovil na setkání spolužáků p. kardinála Vlka k možné návštěvě farnosti – pouť 2017; 
zůstává otevřené – p. kardinála kontaktujeme v dubnu 2017 
- webové stránky farnosti – díky festivalu značně stoupla návštěvnost – aktuálně přes 16.000 
přístupů; sledovanost 2.500 osob (info od webmastera J. Horálka) – možnost sledovat i aktuální 
informace – ohlášky, pozvánky, atd. 
- J. Polanská navrhla vánoční pozornost pro účastníky bohoslužeb – od Zdeny Hrušové máme 
schované šišky s nápadem jejich ozdobení a přípravy – souhlas a prosba paní Polanské o koordinaci 
zdobení  
- se začátkem výuky náboženství je třeba opět požádat dobrovolníky o pravidelný úklid fary – rozpis 
bude v kostele 
- na nedělní bohoslužby budou připraveny kartičky pro děti s nedělním tématem - obrázkem; 
následně by mohlo proběhnout slosování např. o pěknou knížku apod. (např. 1x za ¼ roku) – zajistí 
D. Železná 
   
12. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 3. 11. 2016 v 19.00 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


