25. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec
ZÁPIS
29. 11. 2018
Přítomni: P. A. J. Sedlák, S. Buldrová, M. Výborná, L. Štěpánová, V. Bartoníček, J. Horálek
D. Železná, V. Výborná
Omluveni: Š. Váňová, M. Výborný
1. Přivítání a modlitba
2. Oprava varhan
- dosud není zpracován kompletní restaurátorský záměr na varhanní stroj, který zpracovává
restaurátor pan Boris Metler (zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové
stránky).
P. Sedlák sdělil svůj pohled na další postup při rekonstrukci varhan.
3. Adopce na dálku
Oproti předchozí informaci nedošlo k žádným změnám.
Aktuální stav účtu je 2.930,- Kč. Na 2. a 3. neděli adventní se připravuje minitrh ve prospěch Adopce
na dálku. Děkujeme všem, kdo se do přípravy zapojili.
Na příští PR přizvat H. Polanskou, aby podala informaci o dosavadní realizaci projektu Adopce na
dálku a jeho dalším směřování.
Zajistí P. Sedlák
4. Česká křesťanská akademie
Program MS ČKA na příští rok bude sestaven v měsíci lednu 2019. Informace o akcích budou
podávány průběžně.
5. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
- finanční vyúčtování – náklady na koncerty 529.701,20 Kč, příjmy 543.061,- Kč, přebytek 13.359,80
Kč uložen na zvláštní účet na opravu varhan. Aktuálně so dolaďuje program na příští jubilejní XV.
ročník. Generálním partnerem zůstávají po úspěšném jednání spol. Energeia o.p.s.
6. Duchovní obnova
Pro nezájem se duchovní obnova 20. 10. neuskutečnila. Domluven náhradní termín na 30. 3. 2019
pod vedením P. Mgr. Jana Linharta, spirituála Gymnazia ve Skutči na téma „Rozjímání o víře“.
7. Přehled bohoslužeb v Adventu a o Vánocích
viz příloha.
8. další akce v Adventu a o Vánocích
- 9. 12. – odpoledne v 15.30 na faře – zdobení perníčků pro účastníky půlnoční
- 14. 12. – 18.30 – adventní ekumenická bohoslužba ve sboru CČSH (mše bude ráno v 7.30)
- 16. 12. – vánoční koncert v Sokolovně (Vlastislav, děti,..)
- 20. 12. – od 17.00 – příležitost k přijetí svátosti smíření (P. Hroznata Pavel Adamec, P. Adrian
Jaroslav Sedlák)
- 23. 12. – 17.00-19.00 – betlémské světlo v tee-pee u kostela - rozdávají skauti
- 24. 12. – 15.00 – mše pro děti
- 16.00 – zazní koledy z věže kostela v podání žesťového souboru (kostel s betlémem bude
otevřen)
- 27. 12. – 17.00 – vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje – Česká mše vánoční „Hej, mistře“ J. J.
Ryby

9. Tříkrálová sbírka
- v sobotu 5. 1. 2019 od 9.00 – ve spolupráci a pro Farní Charitu Chrudim- podrobnosti
v Křesťanském zpravodaji – pomocníci (členové skupinek i vedoucí jsou vítáni); sbírka bude
zakončena v neděli 6. 1. při mši svaté, kdy bude ještě možnost přispět do pokladniček.
10. Různé
- každou první neděli v měsíci by byla slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla (ministranti)
- byly představeny návrhy pečeti (razítka) farnosti zpracované Anetou Jelinek
- P. Sedlák podal informaci o chystané výměně oken a dalších stavebních úpravách na faře v příštím
roce

Příští setkání pastorační rady farnosti se uskutečnění v úterý 15. 1. 2019 v 19.00 hod. na faře
Zapsala: Václava Výborná

