
9. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  8. 12. 2016   
 
 

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 je zpracováván restaurátorský záměr, následně bude diecézním organologem V. Uhlířem 
předložen a projednáván s památkáři a zástupci MK ČR; poté bude možné požádat o dotaci   
 

3. Adopce na dálku 
- stav účtu je 17.435 Kč; platba školného za Amitha uhrazena ve výši 4.900,- Kč 4. 11. 2016  
- kovová kasička u nástěnky - s ohledem na dostatek financí bude vybrána až ke konci roku  
- adventní minitrh ve prospěch adopce na dálku – ve prospěch dětí se o 2. neděle adventní 
shromáždila částka 5.711,- Kč (obdobně jako v loňském roce) – děkujeme všem dárcům i 27 
dobrovolníkům, kteří se zapojili do přípravy  
- v neděli budou k dispozici vánoční přání pro děti k podpisu farníkům; detaily informací ve 
vánočním čísle KZ 
 

4. XIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- pokračuje příprava ročníku 2017 – informace průběžně na PR 
- 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 záeckém 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. – Sólisté České filharmonie – Ida Kelarová, rómský dětský soubor Čhavorenge  
- 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 
- externí koncert v neděli 25. 6. 2016 – slovenský soubor Cigánski Diabli – „Ohnivá klasika“ – bude 
zahájen předprodej v TIC – cena vstupenky 250,- Kč 
 
5. Česká křesťanská akademie 
- neděle 11. 12. 2016 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - Adventní koncert kytaristky, písničkářky Evy 
Henychové – vstupné ve prospěch Hospice v Chrudimi 
- neděle 21. 1. 2017 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - přednáška a beseda s historikem a publicistou 
Jaroslavem Šebkem z Historického ústavu AV ČR na téma: "Papež František a dnešní svět" - při 
příležitosti jeho 80. narozenin 
 
6. Kněžské hroby 
- podařilo se sehnat dobrovolníky na péči o kněžské hroby – děkujeme 
- tři hroby jsou poškozeny – o stanovisko, jak postupovat, byl požádán pan Pleskot – oprava hrobu 
P. Dufka je odhadnuta na max. 21.000,- - odloženo, řešeno bude na jaře (možnosti opravy 
svépomocí apod.)  
  
 



7. Ekumenická bohoslužba  
- v pátek 16. 12. v 18.00 ve sboru CČSH - adventní ekumenická bohoslužba 
 
8. Příprava vánoc 
- 22. 12. (Čtv)  od 16.30 hod. - příležitost k přijetí svátosti smíření (P. Hroznata Pavel Adamec, P. 

Josef Smola) 
- 23. 12. 7.30 – mše sv. – v kapli na faře  
  17.00 - 19.00 hod. – betlémské světlo v tee-pee u kostela 

17.00 hod. – adventní katecheze pro děti s přinesením betlémského světla do kostela 
- 24. 12.  7.30 – mše sv. – v kapli na faře 
  16.00 hod. - zazní koledy z kostelní věže v podání žesťového souboru a bude otevřen 

kostel s betlémem (H. Polanská) 
23.30 hod. - vánoční zpěvy; 24.00 - půlnoční mše sv. - při „půlnoční“ se budou 
rozdávat ozdobné šišky 

- 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 
17.00 – film „Anděl Páně 2“ – Kino Heřmanův Městec 

- 29. 12.  7. 30 - mše sv. 
  17.00 hod. – vánoční koncert v kostele – Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ J. J. Ryby 
- 30. 12.   18.00 hod. – mše sv. - svátek Sv. Rodiny - obnova manželských slibů  
- 31. 12. 18.00 hod. - mše sv. na poděkování na závěr občanského roku 
- 1. 1. 2017   9.30 hod. - slavnost Matky Boží Panny Marie, začátek nového občanského roku 
- 6. 1.    18.00 hod. - slavnost Zjevení Páně (od 17.00 eucharistická adorace)  
 

9. Tříkrálová sbírka 
- sobota 7. 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 8. 1. při mši svaté, kdy bude možnost přispět do pokladniček zpravodaji a na 
nástěnkách od vánoc (zajišťuje M. Výborný) 
 
10. Různé 
- novým pomocníkem – částečným kostelníkem se stal s ohledem na léčbu F. Schwarzera MUDr. 
Štěpán Kovařík (odemykání a zamykání kostela) - děkujeme 
- pro jednodušší přístup k sekání farní zahrady a předzahrádek zajistil P. Bartoníček klíč od vrat pro 
J. Horálka - děkujeme 
- webové stránky farnosti – webmaster J. Horálek zajišťuje provoz včetně poplatku za doménu 
(díky!) – možnost sledovat i aktuální informace – ohlášky, pozvánky, atd. 
- žádáme dobrovolníky o pravidelný úklid fary – rozpis je v kostele 
- na nedělní bohoslužby budou připraveny kartičky pro děti s nedělním tématem - obrázkem; 
následně by mohlo proběhnout slosování např. o pěknou knížku apod. (např. 1x za ¼ roku) – zajistí 
D. Železná - bude zahájeno od ledna 2017 
- J. Horálek byl pověřen zajistit nabídky na pořízení kancelářské kopírky do farní kanceláře  
   
11. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 19. 1. 2017 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


