
6. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (13. 10. 2022) 

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák, S. Buldrová, L. Štěpánová, J. Váňa, V. Výborná,  

P.Bartoníček, J. Horálek 

Omluveni: M. Výborný,  J. Kabát, V. Bartoníček 

 

1. Přivítání a modlitba 

2. Restaurace varhan 

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

certifikát; projekt spuštěn při závěrečném koncertu HL 22.8.2021. K 13.10.2022 

prodáno 105 píšťal 

-  p. Mettler-zahájení I. etapy rekonstrukce varhan – 742.942 Kč (začátek 25.4.2022) 

Po započetí díla zůstanou varhany částečně v provozu. 

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; žádat o dotace město, kraj, ministerstvo  

-„Perníčky pro varhany“ – při městské slavnosti vybrána částka 5.314 Kč a po 2 

následující neděle v kostele 3.905 Kč. V perníkách pokračovat i při rozsvěcení 

vánočního stromu 

- 24. 10.- kontrolní den (uzavření I. etapy rekonstrukce varhan) 

- projednat možnost výmalby kůru před dokončením rekonstrukce – P. Sedlák 

Vhodný dárek – adoptovaná píšťala!!! 

Po dobu vyřazení varhan z provozu hledáme náhradní řešení (farnost projedná 

možnost zapůjčení nástroje od Vlastislavu, (zatím nedořešeno) 

3. Adopce na dálku 

Účet Adopce na dálku činí 24.625 Kč. Zaplaceno školné pro Sofii 6.900 Kč. Další 

platba školného v červnu činila 7.000 Kč.  

4.  Česká křesťanská akademie 

- přednáška – až v příštím roce 

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

Vyúčtování není dokončeno; M. Výborný řeší s H. Hořínkovou krajskou dotaci 

6.  Náboženství 

- vyučování dětí - P. Sedlák, sestra Terezie a J. Kabát  

7.  každou druhou neděli v měsíci mše svatá pro děti, spojená se sbírkou na opravu 

fary.  

8. Náboženství pro dospělé 

- oslovíme farníky, zda by byl zájem o vzdělávání (Bible nebo Katechismus), 

pravděpodobně od nového roku 

9. Společenství mládeže 

Schází se jednou za 14 dní v pátek v 19.00 h. na faře; moderuje Míša Výborná 

,11. Duchovní obnova 

pokračování - pod vedením P. Tomáše Hoffmana na téma: „Vztah s Bohem“ (Bůh je 



láska) na skautském srubu u Vyžic; zajistí A. Výborná.- přesunuto na příští rok 

12. Misijní neděle 

Medové pečení, medová misijní cukrárna, misijní kalendář a další; získaná částka 

půjde na účet Papežského misijního díla 

Kázání i pro děti připraví M. Výborný 

13. Dušičky  

Pobožnost na hřbitově v neděli 30. 10. v 16.00 h. na hřbitově – M. Výborný 

Mše svatá u Matičky 1. a 2. 11. v 18.00 h. + pobožnost za zemřelé, tím bude zakončen 

letní cyklus a nadále bude čtvrteční mše sv. v kostele sv Bartoloměje, příp. na faře 

14. P. Václav Jakubec – výročí narození a úmrtí 

příští rok 100. výročí narození a leden 2004 – 20 let od úmrtí 

- příprava – avízo v Leknínu, KZ, výstava, beseda 

- pozvání – p. kardinál D. Duka, biskup J. Kajnek, P. Rudolf Chmelař ze Zlechova – 

zajistí P. Sedlák 

15. Sběr 

15. listopadu od 12.00 do 16.30 v hasičské zbrojnici 

16. Různé 

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

letošek fasáda v horní části po římsu hotova. Pokračovat se bude příští rok  

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

patrona kostela, ve špatném stavu jsou i sochy nad ní – oprava bude do konce října 

práce ve výšce 20 m vyžadují speciální techniku (jeřáb+plošina), uzavřen hlavní 

vchod; dohled – P. Bartoníček 

- Svinčany - vyměněna další 2 vitrážová okna ve spolupráci s obcí, oprava betléma – 

35.000 Kč uhradí obec 

Stojice – oprava věže 1,5 mil. – hotovo, nově zjištěna závada ve statice se řeší  

- setkání ministrantů – jsme schopni zorganizovat a zajistit diecézní setkání 

ministrantů 

- uvažuje se o vytvoření dalšího modlitebního kroužku matek 

- kostel v Lepějovicích převezme obec, připravuje se darovací smlouva (nepatří 

farnosti HM) 

- 20. 11. církevní silvestr (pro ženy a dívky) 

- termíny vánočních koncertů -18.12. Vlastislav v sokolovně, Rybovka 27.12. 

v kostele sv. Bartoloměje 

.- jakékoli akce týkající se farnosti je nutné předem konzultovat s p. farářem 

 

Příští setkání PRF  na faře dne 24. 11. v 19 h. na faře                                       

Zapsala: V. Výborná   


