4. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec
ZÁPIS
5. 5. 2016
Přítomni:
Omluvena:

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

1. Přivítání a modlitba
2. Adopce na dálku
- na základě nedělního hlasování farnosti byla adoptována Sofia z Běloruska (získala 19 hlasů). Sofii
je 12 let, navštěvuje gymnázium a má dalších pět sourozenců. Ráda by se stala veterinářkou. Je z
přátelské rodiny, kde se vše dělí mezi všechny členy rodiny. Před několika lety bydleli na vesnici. Po
zavření základní školy se však museli odstěhovat do malého města Braslav. Rodinu živí jenom otec,
matce se nedaří sehnat zaměstnání. S ohledem na výběr dítěte, resp. zemi, je nutné očekávat také
jiný způsob podpory a kontaktu; Může se stát, že Sofia přijede do ČR a podívá se také do naší
farnosti. Školné pro Sofii činí 6.900,- Kč ročně. Letošní bude poníženo o částku 1.750 Kč, která zbyla
z podpory Namthip.
- v průběhu dubna přišly dva dopisy. Jednak vysvědčení Musoke Cloyise za rok 2015 a jeho aktuální
fotografie (Uganda). Prospěch je velmi slabý, avšak Cloyis je spokojený a zdravý kluk. Víme, že jeho
intelekt je o něco nižší (má mentální retardaci), učení je pro něj náročnější, avšak společnost
ostatních dětí a "inkluze" mezi ostatní žáky mu velmi prospívá. Naše podpora má tedy určitě smysl.
Druhý dopis je od Amitha z Indie (rovněž bude na nástěnce).
- stav účtu se nezměnil
- aktuálně podporujeme dva kluky (Cloyis - Uganda, a Amith - Indie) a dvě holky (Theresa Mary Indie, Sofia - Bělorusko).
- vedle nástěnky byla instalována hnědá pokladnička určená výhradně pro projekt adopce na dálku
a veškeré dary na tento účel
3. Udílení svátosti eucharistie
- termín v neděli 22. 5. 2016; příprava probíhá – další setkání v neděli 15. 5. v 17:00 hod.; slavení
svátosti smíření v sobotu 21. 5. v 09:30 hod.
- z nabídky Knihkupectví Pastýř HK budou vybrány památeční knihy pro každé dítě – zajišťuje V.
Výborná
- příprava farního sálu pro setkání dětí na závěr slavnosti a výzdobu kostela (lavice) – zajišťuje H.
Polanská
4. 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
- k výstavě vyjde mimořádné číslo Křesťanského zpravodaje
- propagační materiály budou k dispozici v příštích dnech
- partnerem Noci kostelů bude opět Restaurant p. Dymáka - děkujeme

5. 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 (zaplněna být nemusí) – více informací na příští PR
6. Webové stránky farnosti a mailová komunikace
- byl analyzován počet přístupů na webové stránky farnosti (webmaster – J. Horálek) – cca 50 týdně
i ze vzdálenějších míst
- formou „podwebu“ zajištěna viditelnější prezentaci Hudebního léta
7. 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
8. XII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
- detailní informace v zápisech z minulých PR; nově:
- aktuálně se dokončuje podoba programové brožury festivalu; plakáty a pozvánky jsou již
k dispozici; bannery jsou ve výrobě
- předprodej vstupenek (á 250,- Kč) na koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers od 2. 5. na
TIC na nám. Míru - běží
- zajištění pohoštění pro účinkující – koordinuje V. Výborná
- důraz na propagaci po vlastní ose – rozhlas, Lázně Bohdaneč (nabídka zájezdu apod.)
9. 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"
10. Úklid kostela a fary
- generální úklid kostela se uskuteční v pondělí 16. května v 08:15 (po mši sv.)
- generální úklid fary se uskuteční v sobotu 21. 5. od 08:00 hod. – každá pomocná ruka je vítána
11. Různé
- ekonomickou radu farnosti plánuje pan děkan iniciovat v příštích týdnech; PR následně nominuje
svého zástupce
- na 25. 6. připadá 260. výročí položení základního kamene ke stavbě kostela sv. Bartoloměje; při
mši sv. vzpomeneme na zakladatele kostela Jana Václava hraběte Šporka
- pro jednodušší přístup k sekání farní zahrady a předzahrádek zajistí V. Bartoníček klíč od vrat pro J.
Horálka - trvá
- úvahy nad odvlhčením prostoru zpovědní místnosti; prosba maminkám, aby po svých dětech
v neděli po programu pro děti uklidily; bylo by vhodné větší zapojení maminek do přípravy
programu pro děti; zároveň byla navrhnuta možnost rozdávání nedělních kartiček dětem při
obětním průvodu – ukázku zajistí Dominika Železná
12. Příští setkání pastorační rady farnosti se uskutečnění ve čtvrtek 2. 6. 2016 v 18.45 hod.
Zapsal: Marek Výborný

