
43. závěrečné zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (13. 1. 2022) 

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák, V. Bartoníček, D. Železná, S. Buldrová, L. Štěpánová,  

J.Horálek, V. Výborná 

Omluveni:  M. Výborný 

 

1. Přivítání a modlitba 

2. Restaurace varhan 

- jako součást propagace 200 ks dřevěných píšťalek – určeny k adopci píšťal + certifikát; 

projekt spuštěn při koncertu HL 22.8. K 13. 1. prodáno 75 píšťal v hodnotě 217.000 Kč 

- žádost o dotaci z MK podána 

- zařazení do fondu regenerace městem odsouhlaseno 

Po započetí díla budou varhany vyřazeny z provozu na dobu 2 let. 

Propagace adopce píšťal (včetně zviditelnění celého projektu rekonstrukce varhan) 

prostřednictvím ČT, regionálního ČRo Pardubice a TV Leknín zprostředkují A. Sedlák 

a M. Výborný 

-dotace žádat přes fond regenerace   

Vhodný dárek – adoptovaná píšťala!!! 

3. Adopce na dálku 

Adventní minitrh ve prospěch dětí adoptovaných na dálku přinesl rekordní částku 

14.047 Kč. K 19. 12. 2021 činí účet Adopce na dálku částku 29.423 Kč. Školné pro naše 

adoptované děti v roce 2022 je zajištěno. Náklady roku 2021 byly 13.900 Kč. 

4.  Česká křesťanská akademie 

Plán přednášek na I/2 2022 se připravuje. 

 

5. XVII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 

Celkový rozpočet HL cca 250.000 Kč. Konečné vyúčtování: schodek 50.000,- Kč . 

XVIII. ročník se připravuje – koncertů 6, z toho 2 externí – 1 v parku (letní kino), 1 na 

farním dvoře, 4 v kostele. 

6.  Příprava biřmování 

biřmování v červnu 2022 – evidováno 23 zájemců. Od pátku 17. 9. září započato s 

přípravou biřmovanců na faře, vždy 1x za 14 dní. Osvěžit si znalosti mohou i ti, kdo již 

svátost biřmování přijali. Termíny vzdělávání obdrželi zájemci písemně. HK biskupství 

požádáno o termín biřmování 22. 5. 2022, příp, 19. 6. – zatím nepotvrzeno 

7. Výuka náboženství 

1. a 2. třída – sestra Terezie 

3., 4. tř. + děti k 1. sv. přijímání – P. Sedlák 

5., 6. a 7. tř. – J. Kabát 

8. a 9. tř. v rámci přípravy na biřmování 

velké děti – spolčo, dle domluvy 

 

- každá 2. neděle - mše svatá zejména pro děti, spojená se sbírkou na opravu fary 

 

8. Tříkrálová sbírka – přinesla částku 153.434 Kč; 15 skupinek HM + 1 Kostelec 

díky patří koledníkům, jejich doprovodu i všem ostatním, kdo se na akci podíleli 



 

9. Různé 

-  oprava fary – první část fasády – severní strana hotova, opravena venkovní zeď; pro 

letošní rok se s další stranou nepočítá (více než 1mil. Kč) pro nedostatek finančních 

prostředků 

- na kostele sv. Bartoloměje nad hlavním vchodem je odtržená síť chránící sochu 

patrona kostela, ve špatném stavu jsou i sochy nad ní – oprava bude finančně velmi 

náročná – práce ve výšce 20 m vyžadují speciální techniku (jeřáb+plošina) 

- vydán vlastní kalendář stolního formátu s kalendáriem civilním i katolickým a 

fotografiemi místních kapliček, křížů, soch, atd. – velmi žádaný!!! 

- mimořádný výdaj – revize elektřiny, hasebních přístrojů, nutná výměna osvětlení 

(reflektorů - poruchové) 

10. Příprava a realizace voleb do PR 

V neděli 16. 1. bude zahájen volební proces – vysvětlení způsobu volby - delegování, 

volení; navržení kandidátů, vlastní volba, instalace (5. neděle v lednu) 

PR navrhuje ponechat věkové rozdělení – 3 skupiny – prodloužit věk 1. skupiny na 35 

let (18-35) 

Zajistí P. Adrian + M. Výborný  

11. Závěr 

Na závěr jednání p. farář poděkoval členům PR za aktivní přístup k řešení potřeb 

farnosti. 

 

Zapsala: V. Výborná      


