13. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec
ZÁPIS
7. 6. 2017
Přítomni:

P. Josef Smola, J. Horálek, L. Štěpánová, M. Výborný, V. Výborná, D. Železná
V. Bartoníček, S. Buldrová
Nepřítomni: Š. Váňová
1. Přivítání a modlitba
2. Oprava varhan
- rozhodnutí z MěÚ v Chrudimi o přípustnosti restaurování varhan dle zpracovaného
restaurátorského záměru bylo předáno organologovi V. Uhlířovi (čeká se na vyjádření) – další
postup projedná s V. Uhlířem Marek Výborný
3. Adopce na dálku
- stav účtu je 16.690,- Kč; zaplaceno školné za Sofii (Bělorusko) – 6.900,- Kč; další platba v červnu
(7.000,-) pro Musokeho z Ugandy
- informace na nástěnce v kostele
4. Biřmování
- fotografie jsou ve fotogalerii na www.farnost-hm.cz
- díky za pomoc s přípravou celé slavnosti všem dobrovolníkům
5. XIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
- 6 koncertů (11. 6. - 20. 8. 2017) - program:
11. 6. – Slavnostní zahajovací koncert: Komorní filharmonie Pardubice a A. Paulová / klarinet
25. 6. – Externí koncert na zámeckém nádvoří – Cigánski Diabli
9. 7. – Žesťová kvintet hudby Hradní stráže a Policie ČR
23. 7. – Václav Uhlíř – varhany, Roman Janál – baryton
6. 8. – Koncert účastníků Mez. smyčcových kurzů v Litomyšli
20. 8. – Ensámble 18+ B. Matoušek – housle – „Mezi Salcburkem a Vídní“
- zajištění pohoštění pro účinkující koordinuje V. Výborná
- je třeba zvýšené propagace zvláště koncertu Cig. Diablů
6. Chystané akce
- čtvrtek 15. 6. – 18:00 – mše sv. s udílením novokněžského požehnání – P. Petr Soukal
- pátek 30.6. – 18:00 – mše sv. - od 19:00 hod. – „Vítání léta na farní zahradě“ – zajišťuje V. Výborná
a M.V.; vhodné pozvat všechny farníky, bratry a sestry z ostatních církví
7. Různé
- J. Horálek dokončil kurz pro akolyty – uveden do služby by byl pravděpodobně 25. 6. (bude
upřesněno)
- D. Železná sdělila rozpaky maminek z nedělního programu a komplikovaného udržení pozornosti
dětí – zvažuje se co a jak dál
- na pouť je předběžně domluveno pozvání pana vikáře P. Jiřího Heblta – domluví pan děkan
- avizovaná brožura o frezkách v kostele se prozatím realizovat nebude (není zpětná vazba od
studentky a zároveň nemůže farnost oficiálně vydávat tiskoviny)
8. Příští setkání pastorační rady farnosti se uskutečnění ve čtvrtek 17. 8. 2017 v 18.45 hod.
Zapsal: Marek Výborný

