
3. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  7. 4. 2016   
 
 

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

Omluvena: D. Železná 
 
 
1. Přivítání  a  modlitba 
 

2. Adopce na dálku 
- velikonoční minitrh ve prospěch Adopce na dálku na Květnou neděli přinesl částku celkem 6.984,- 
Kč – díky všem dárcům i 22 dobrovolníkům, kteří se zapojili do přípravy 
- současný stav prostředků na adopci je: 28.774,- Kč (aktuálně nás v letošním roce čekají ještě dvě 
platby v celkové výši  - 11.900,-)  
- Namthip z Thajska ukončila studium a sama požádala o ukončení programu – od roku 2006 jsme 
její vzdělání podpořili částkou 59.250,- Kč – veliký úspěch a poděkování; Namthip se nyní může 
postarat nejen o sebe ale i o svoji rodinu – bude zmíněno v ohláškách 
- vzhledem k výši naspořené částky se PR rozhodla pro adopci dalšího dítěte – bude vybráno 
obdobně jako předchozí po jedné z nedělních bohoslužeb – připraví H. Polanská – děkujeme 
- vedle nástěnky byla instalována hnědá pokladnička určená výhradně pro projekt adopce na dálku 
a veškeré dary na tento účel 
 

3. Bohoslužby v kostele u Matky Boží 
- tradiční poutní bohoslužba v neděli 24. dubna; poté každou středu v 18:00 hod. 
- v pátek 6. května v 18:00 hod. – ekumenická bohoslužba pro děti s navazujícím programem – 
dobrodružné večerní  putování a opékání buřtů na evangelické faře 
 
4. Udílení svátosti eucharistie  
- potvrzen termín v neděli 22. 5. 2016; příprava probíhá – další setkání v neděli 24.4. v 17:00 hod. 
- z nabídky Knihkupectví Pastýř HK budou vybrány památeční knihy pro každé dítě – zajišťuje V. 
Výborná 
 

5. Postní doba a velikonoce - podněty 
- na zelený čtvrtek - mytí nohu (8 zástupců farního společenství napříč věkem); osvědčilo se  
- sbírka na velikonoční neděli (do košíků byla cca 2x vyšší než obvykle – děkujeme); tuto praxi 
zachováme o čtyřech nedělích – vánoce, velikonoce, svatodušní svátky a pouť 
 

6. Noc kostelů 
- v ČR je na pátek 10. 6. plánována tradiční akce „Noc kostelů“ – tuto noc jsou mimořádně 
zpřístupněny kostely s mimořádnými programy – více na www.nockostelu.cz  
- k akci jsme přihlášeni; 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); 
souhlas s programem (výstava liturgických předmětů – boční kaple s komentářem, malý koncert 
(marimba C. Boiffin), výročí sboru CČE, literární pásmo poezie Jana Skácela v podání Kateřiny 
Francové a Dušana Hřebíčka (CČSH)     
- příprava výstavy: koordinuje V. Výborná 
- materiály objednání v obdobném množství jako v minulých letech 
- o partnerství a podporu požádáme p. Dymáka 
 
 
 
 

http://www.nockostelu.cz/


 
 

7. Farní tábor pro děti 
- uskuteční se od 31.7. do 6.8. v Horkách u Čihoště; aktuálně přihlášeno 26 dětí převážně z naší 
farnosti, zbývají poslední 4 volná místa  
 
8. Webové stránky farnosti a mailová komunikace 
- bude analyzován počet přístupů na webové stránky farnosti (webmaster – J. Horálek) 
- formou „podwebu“ zajitíme viditelnější prezentaci Hudebního léta 
- farní mailová adresa farnosthm@atlas.cz bude současně přesměrována pro včasné vyřizování 
všech podnětů a dotazů i na adresu M. Výborného – zajistí J. Horálek 
 

9. Oprava varhan 
- varhany jsou ve špatném stavu a potřebují nutně zásadní celkovou opravu; M. Výborný kontaktuje 
diecézního organologa V. Uhlíře v této záležitosti a zajistí první informace k potřebným krokům 
apod.; informace na příští PR 
 

10. XII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- detailní informace v zápisech z minulých PR; nově: 
- příznivá reakce sponzorů; obdrželi jsme dotace z Pardubického kraje i města Heřmanův Městec; 
záštitu nad festivalem převzal vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek – finanční situace 
festivalu je zajištěná 
- počet koncertů rozšířen na sedm – mimořádný závěrečný koncert japonského smyčcového 
orchestru "Shinagawa Junior String Orchestra" v pondělí 29. 8. na posvícení – k 260. výročí položení 
základního kamene ke stavbě kostela 
- předprodej vstupenek (á 250,- Kč) na koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers od 2. 5. na 
TIC na nám. Míru 
- schválena podoba plakátu; obdobná grafická linka zůstane zachována i u ostatních propagačních 
materiálů; placené výlepy v Chrudimi a Pardubicích nebudou realizovány (nákladné) 
- důraz na propagaci po vlastní ose – rozhlas, Lázně Bohdaneč (nabídka zájezdu apod.) 
 

11. Česká křesťanská akademie 
- ČKA – místní skupina Heřmanův Městec srdečně zve na přednášku Dr. J. Grygara v neděli 8. 5. 
v 16:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje – téma „Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano?“ 
- další přednáška v neděli 5. 6. od 17 hodin v Rytířském sále na zámku ThDr. Martin Chadima Th.D. - 
"Jeroným Pražský - buřič a provokatér - 600 let od jeho smrti"  
 
12. Různé 
- Pochodu pro život se v sobotu 2. 4. zúčastnili v Praze i zástupci naší farnosti 
- jarní sběr šatstva pro Diakonii v Broumově bude v úterý 19. 4. (odvoz 20. 4.) 
- ekonomickou radu farnosti plánuje pan děkan iniciovat v příštích týdnech  
- výzva k většímu zapojení do chrámového sboru a liturgického zpěvu při bohoslužbách 
- po konzultaci s biskupem Josefem Kajnekem je možná asistence J. Horálka při podávání 
eucharistie  
- pro jednodušší přístup k sekání farní zahrady a předzahrádek zajistí V. Bartoníček klíč od vrat pro J. 
Horálka 
- úvahy nad odvlhčením prostoru zpovědní místnosti; prosba maminkám, aby po svých dětech 
v neděli po programu pro děti uklidily 
- děkujeme man. Egermajerovým za ušití nových rochet pro malé ministranty   
   

13. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 5. 5. 2016 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  

mailto:farnosthm@atlas.cz

