22. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec
společné zasedání s Ekonomickou radou farnosti Heřmanův Městec
ZÁPIS
2. 8. 2018
Přítomni: P. Adrián Jaroslav Sedlák, P. Smola, M. Výborný, J. Horálek, V. Bartoníček, S. Buldrová,
L. Štěpánová, Š. Váňová, V. Výborná, D. Železná (PR)
H. Hořínková, J. Chvojka, P. Langr, V. Výborná (ER)

1. Přivítání a modlitba
Od 1. 8. je správcem naší farnosti P. Adrián Jaroslav Sedlák
2. Oprava varhan
- nadlimitní zakázka - dotační řízení provede odborná firma; zajistí biskupství (cca 40.000,- Kč); Mgr.
Laštůvková vyzvala k aktivitě farnosti při zajišťování opravy varhan. Skupina pro varhany - H.
Hořínková (za ER), M. Výborná (za farnost) , V. Výborná (za PR) + externí člen M. Výborný, rozšířená
o H. Polanskou a P. Bartoníčka (farníci) – připravila návrh propagace a způsob zajištění finančních
prostředků na opravu varhan;
- objednáno 200 ks dřevěných píšťalek u firmy Franěk Milovice (dodání 9, 10/2018) + k tomu se
vytvoří certifikát o zakoupení varhanní píšťaly;
- zpracování webových stránek pro varhany projednal M. Výborný;
- dále bude tyto stránky spravovat J. Horálek (spolupráce bude dohodnuta);
- restaurátor pan Boris Metler zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové
stránky.
Dr. Koukal z NPÚ měl krátkou přednášku o stavu varhan před koncertem HL 8.7. 2018. Po skončení
koncertu předvedl zájemcům varhany v reálu přímo na kůru
P. Sedlák navrhnul samostatné setkání se skupinou pro varhany, kde budou dořešeny, další aktivity
k varhanám (povídání pro školní děti o varhanách s odborníkem na varhany, možnost dotací,
oslovení podnikatelů, atd.)
3. Adopce na dálku
- aktuální zbytek účtu je 2.930,- Kč; 19.6. zaplaceno školné pro Musokeho z Ugandy v částce 7.000,Kč, poslední platba letos bude v listopadu - školné ve výši 4.900,- Kč za Amitha z Indie – bude
uhrazeno a dorovnáno z vánočního minitrhu
Délka studia dětí: nelze získat přesné informace:
- Theresa Mary (Indie) – letošní vysvědčení nedošlo, dle loňského by měla letos končit
- Amith (Indie) – dle loň. vysvědčení by měl končit ve školním roce 2019/2020
- Sofia (Bělorusko) – letos končí 9. ročník ZŠ
- Musoke Cloyis (Uganda) – vysvědčení letošní přišlo, je mu 18 let, ale bližší informace o
studiu žádné nejsou
4. Česká křesťanská akademie
- podzimní dvě přednášky jsou v jednání; jednat s Charitou HK o nabídce přednášky
5. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
- zbývá závěrečný koncert
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

- děkujeme za pomoc dobrovolníků při jednotlivých koncertech
- finanční vyúčtování bude předloženo po skončení festivalu; výtěžek bude použit na zvláštní účet
na opravu varhan
6. Pouť
- bude provedena Haydnova mše Missa brevis de Joanis de Deo
- slavnostní mši svatou bude sloužit nový pan farář
- nedělní poutní sbírka bude určena na opravu varhan – bude oznámeno předem
- mši svatou o posvícení (v pondělí v 9.30) bude sloužit P.Hroznata Pavel Adamec z Humpolce
7. Různé
- zahájení školního roku – děti si přinesou školní pomůcky na mši svatou; bude upřesněno na příští
PR
- výuka náboženství – bude projednáno samostatně s vyučujícími M. a M. Výbornými - informace
na příští PR
- žehnání zrestaurovaných křížů na hřbitově – ekumenická bohoslužba v září 2018 - bude
projednáno s ostatními církvemi a městem HM – návrh termínu žehnání předběžně 16. 9.
- 8. 9. by se p. děkan V. Jakubec dožil 95let; 9. 9. vzpomínková bohoslužba s p. biskupem Kajnkem;
předběžně osobně projednáno, připravit oficielní pozvání – P. Adrian Sedlák
- 15. 9. Den otevřených dveří památek – komentované prohlídky kostelů – sv. Bartoloměje a
Zvěstování Panny Marie
- příprava farního dne – setkání farníků s p. farářem - bude konkretizováno na příští PR
- od září - úřední hodiny na faře – vždy ve středu, čas bude upřesněn
- případné změny v pořadu bohoslužeb budou oznámeny a realizovány od září 2018
- věnovat se více starým a nemocným lidem (p. farář)
- návrh na otevření mše svatých v domovech pro seniory veřejnosti – bude projednáváno
- setkání ekonomické rady proběhne v měsíci říjnu, program bude členům ER zaslán v dostatečném
předstihu
- možnost nákupu židlí vyřazovaných z užívání v Sokolovně – za zvýhodněnou cenu – projedná M.
Výborný

8. Příští setkání Pastorační rady farnosti se uskutečnění ve středu 22. 8. 2018 v 19.00 hod. na faře
Zapsala: Václava Výborná

