
16. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  7. 12. 2017   
 
 

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

Omluvena: Š. Váňová 
 
 
1. Přivítání a modlitba 
 

2. Oprava varhan 
- aktuálně nemáme z biskupství nové informace; V. Výborná kontaktuje paní Mgr. Laštůvkovou   
 

3. Adopce na dálku 
- stav účtu je 4.790 Kč; platba školného za Amitha uhrazena ve výši 4.900,- Kč 27. 11. 2017; další 
platba v únoru 2018  
- adventní minitrh ve prospěch adopce na dálku – připravuje se o 2. a 3. neděli adventní – 
děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům, kteří se zapojili do přípravy  
 

4. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- pokračuje příprava ročníku 2018 – informace průběžně na PR 
- 6 koncertů (10. 6. - 19. 8. 2018) - program:  

10. 6. – Slavnostní zahajovací koncert: Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice a 
spojené pěvecké sbory: G. Fouré: Requiem a další  

 24. 6. – Sólisté České filharmonie – Ida Kelarová, rómský dětský soubor Čhavorenge a 
 projekt Romano Drom 
 8. 7. – Pavel Svoboda – varhany, Markéta Javůrková – lesní roh   
 22. 7. – Externí koncert v amfiteátru zámeckého parku (?)  – Hradišťan a Vlasta Redl  
 5. 8. – Koncert účastníků Mez. smyčcových kurzů v Litomyšli 
 19. 8. – Capella Mariana   
- s ohledem na finanční zajištění byl osloven generální partner Energeia o.p.s., který zůstává gen. 
partnerem festivalu; po novém roce budou oslovení partneři a sponzoři; bude podána žádost o 
grant na Pardubickém kraji a podobně bylo osloveno i Město HM 
 
5. Česká křesťanská akademie 
- program na jaro 2018 bude zveřejněn v lednu 2018  
 
6. Ekumenická bohoslužba  
- v pátek 22. 12. v 18.00 ve sboru CČE - adventní ekumenická bohoslužba 
 
7. Příprava vánoc 
- 21. 12. (Čtv)  od 16.30 hod. - příležitost k přijetí svátosti smíření (P. Hroznata Pavel Adamec,           

P. Josef Smola) 
- 23. 12. 18.00 – mše sv. s přinesením betlémského světla na začátku  
  17.00 - 19.00 hod. – betlémské světlo v tee-pee u kostela 
- 24. 12.  9.30 – mše sv. (4. neděle adventní) 
  16.00 hod. - zazní koledy z kostelní věže v podání žesťového souboru a bude otevřen 

kostel s betlémem (H. Polanská) 
  16.00 hod. – mše sv. ve Vápenném Podole z Narození Páně 

23.30 hod. - vánoční zpěvy; 24.00 - půlnoční mše sv. - při „půlnoční“ se budou 
rozdávat ozdobné perníky 

- 25. 12.  9.30 hod. – mše sv. - slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční  



- 26. 12.   9.30 hod. – mše sv. na svátek sv. Štěpána 
od 15.00 hod. si bude možné prohlédnout jesličky a betlém v kostele  
16.00 hod.  - vánoční zpívání s dětmi u jesliček - „Kouzlo zpěvů vánočních aneb pokoj 
lidem dobré vůle“- kostel sv. Bartoloměje 

- 28. 12.  7. 30 - mše sv. 
  17.00 hod. – vánoční koncert v kostele – Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ J. J. Ryby 
- 31. 12.   09.30 hod. – mše sv. - svátek Sv. Rodiny - obnova manželských slibů  
  16.00 – mše sv. ve Vápenném Podole (Na poděkování za uplynulý rok) 
- 1. 1. 2018   9.30 hod. - slavnost Matky Boží Panny Marie, začátek nového občanského roku 
- 6. 1.    18.00 hod. - slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, křídy a kadidla při nedělní mši sv.     
  7. 1. 2018)  
 

8. Tříkrálová sbírka 
- sobota 6. 1. 2017 od 9.00 hod., – ve spolupráci a pro Farní charitu Chrudim - podrobnosti 
v Křesťanském zpravodaji - pomocníci (členové skupinek i vedoucí) jsou vítáni; sbírka bude 
zakončena v neděli 7. 1. při mši svaté, kdy bude možnost přispět do pokladniček zpravodaji a na 
nástěnkách od vánoc (zajišťuje M. Výborný) 
 
9. Různé 
- zmíněna potřeba opravy větrem poničené střechy na kostele sv. Petra a Pavla v Kostelci – pan 
děkan bude urgovat u ing. Kolbaby 
- čištění okapů na kostele provede z časových důvodů Michal Kindl až na jaře  
   
10. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 18. 1. 2018 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


