
35. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec (14. 5. 2020 ) 

 

Z Á P I S   
Přítomni: P. A. J. Sedlák, M. Výborný, L. Štěpánová  V. Bartoníček, J. Horálek, S. Buldrová, D. Železná, Š. 

Váňová, V.Výborná 

 

1. Přivítání a modlitba 

 

2. Oprava varhan 

- zpracován upřesňující restaurátorský záměr po předchozím průzkumu varhanního stroje panem Borisem 

Mettlerem (zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové stránky) – rovněž předložen 

položkový rozpočet (i „slepý“); předpokládaná částka na opravu varhan činí 4.945.270,- Kč (r. 2018) 

- získávání finančních prostředků – zvážit uspořádání samostatného varhanního koncertu 

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

 

3. Adopce na dálku 

- dne 4. 5. 2020 bylo zaplaceno školné pro Sofii z Bulharska (šk.  rok 2020/2021) ve výši 6.900,- Kč.  

Aktuálně je na účtu částka 18.198,- Kč; platba pro Musokeho z Ugandy bude hrazena v červnu 2020 (7.000,- 

Kč); všechny platby v tomto roce tedy zvládneme; podpůrný minitrh postačí až v Adventu. 

Korespondence s dětmi je nyní na pokyn ACHA Praha pozastavena z důvodu COVID-19; obdrželi jsme 

informaci, že ani jedno naše dítě není nakažené. 

 

4.  Česká křesťanská akademie 

Obě přednášky zrušeny s ohledem na vyhlášení nouzového stavu; příští přednášky budu až ve II./2 2020 buď 

v Rytířském sále, příp. na TIC, bude-li volný termín 

 

 5. Postní doba 

Akce plánované na toto období proběhly v rozsahu, jak umožnil nouzový stav 

 
6. XVI. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 

Chystaný program zrušen;  

Vstupenky prodané na koncert 28.6. 2020 Jaroslav Uhlíř – „Hodina zpívání s kapelou“ 

Písničkový pořad pro malé i velké uši - vstupné se postupně vrací. Situaci sledujte na stránkách farnosti nebo 

na facebooku 

Dojde-li k uvolnění podmínek pro pořádání koncertů v kostele, pak se můžeme těšit na 23. 8. jinak závěrečný 

koncert- „Per Aspera Ad Astra“ 

Cesta od utrpení po jásavé Alleluja v dílech Haydna, Myslivečka a Mozarta 

L´Armonia Terrena – komorní orchestr 

Zdeněk Klauda – dirigent 

Markéta Böhmová – soprán 

Milan Al-Ashab – housle 

Josef Haydn: Symfonie č. 49 f moll „La Passione“ 

Wolfganfg Amadeus Mozart: Adagio E dur pro housle a orchestr, „Et incarnatus est“, sopránová árie 

z Velké mše c moll, Rondo pro housle a orchestr  C dur.Exutate, jubiláte. Moteto pro soprán a orchestr. 

Uskuteční-li se tento benefiční koncert bude výtěžek věnován Domovu pro Seniory Heřmanův Městec jako 

výraz poděkování za péči zdravotníků a dalšího obslužného personálu, kterou věnovali našim spoluobčanům z 

DpS 

 

7. Noc kostelů 

Do programu Noci kostelů (12.6.) nabízí Charita HK putovní výstavu Adopce na dálku. Jedná se cca o 16 

panelů mna stojanech, které nainstalují. Výstava bude od poloviny května do konce srpna 2020. Požádáme p. 

Homolku o komentování výstavy při zahájení Noci kostelů. Panely, které by přiblížily obsah a rozsah Adopce 

na dálku, budou doplněné o portréty našich adoptovaných dětí na dálku. 

 

8. Tábor pro děti 

Zajišťuje společenství mládeže naší farnosti za spolupráce již zkušených táborníků; vedoucím tábora Denisa 

Dušková, mluvčím Amálka Výborná 

Tábor je v termínu od 9. do 16. 8. 2020 na skautském srubu u Vyžic; zájemci obdrží bližší informace včas. 

 

9. Různé 
- Po dobu koronavirového nebezpečí, kdy byly kostely uzavřené, přenášela naše farnost velikonoční obřady a 

nedělní mše svaté po sociálních sítích do celé republiky. Kladný ohlas. Díky aktérům. 



- svátost křtu, která měla být udělována o vigilii, bude rozdělena na 2 termíny – 15. 5.(Zvárová) a 31. 5. 

(Doležalovi) 

- aktualizovat webové stránky farnosti (J. Horálek+M. Výborný) 

- od května převzali péči o kostelík v Jezbořicích manželé Lojínovi ze Svinčan. Děkujeme paní Baštové za 

obětavost a péči, kdy se mnoho let odpovědně a s láskou starala o kostel sv. Václava v Jezbořicích. 

- 26. 5. bude započato s opravami fary (statika, výměna oken v přízemí, sjednocení mříží v oknech) 

- 26. 6. – vítání léta na farním dvoře (hlavním režisérem P. Sedlák) 

- pokud jste si dosud nevšimli, naše sakristie již nezapadá do šedi kostela - „prokoukla“ – poděkování patří P. 

Sedlákovi 

- v neděli 17. 5. se koná vedlejší sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům – pokladnička je připravena 

vzadu v kostele na stole, kde byly knížky  

 

 

Příští setkání Pastorační rady farnosti  se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 19.00 hod. na faře 

 

Zapsala: V.Výborná 


