30. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (15. 8. 2019)
ZÁPIS
Přítomni: P. A. J. Sedlák, V. Bartoníček, S. Buldrová, L. Štěpánová, Š. Váňová, V.Výborná
Omluveni: M. Výborný, J. Horálek, D. Železná
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
- získávání finančních prostředků – zvážit uspořádání samostatného varhanního koncertu
- jako součást propagace 200 ks dřevěných píšťalek – určeny k adopci píšťal
3. Adopce na dálku
- celkově je na účtu částka 9.205 Kč
- výdaje: platba v květnu 24.5. – 6.900,- Kč – Sofie Bělorusko a v červnu 7.000,- Kč – Musoke
Uganda (celkově 13.900 Kč)
4. Česká křesťanská akademie
Podzimní program MS ČKA: 29. 9. v 17.00 v Rytířském sále HM zámku – Mgr. Jan Dus, Lékaři
bez hranic, 20. 10. Michaela Vidláková Dítě v terezínském ghettu, plánuje se vzpomínka na 17.
listopad na zámku
5. XV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
18. 8. 2019 – Závěrečný koncert – „Pocta českému baroku: J. N. Brosmann“
Czech Ensemble Baroque – vokálně-instrumentální soubor
RomanVálek – dirigent a umělecký vedoucí
Na příští PR M. Výborný předloží vyúčtování HL
6. poutní slavnost sv. Bartoloměje
Hlavní celebrant – generální vikář P. Jan Paseka
Při mši svaté bude provedena Pololáníkova misa
Příprava ministrantů na poutní bohoslužbu – schůzka s p. farářem a Markem v sobotu (průvod,
okuřování, atd.)
Poutní sbírka bude určena na opravu fary
Mši svatá o posvícení - v pondělí v 9.30
V neděli o pouti nebude mše svatá ve Svinčanech
7. zahájení školního roku
1. 9. – dětská mše s žehnáním školních pomůcek – přineste si batohy, penály a další věci do školy
Přihlášky na náboženství; náboženství bude vyučovat s. Terezie z Hoješína vždy ve středu, začátek
pravděpodobně od října (oprava farní budovy); výuku náboženství pro předškolní děti zatím není
možné zajistit
Nedělní sbírka bude na opravu farní budovy
8. Různé
- aktualizace mší svatých v obvodu vikariátu Chrudim – zajišťuje P. Adrian – úkol trvalý
- každou první neděli v měsíci by měla být slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla
(ministranti)

- 8. 9. – mše sv. za dlouholetého duchovního správce této farnosti p. děkana Václava Jakubce (96
let)
- 14. 9. – v rámci Dne otevřených dveří evropského kulturního dědictví – bude v sobotu 14. 9.
otevřen kostel sv. Bartoloměje, kostel Nanebevzetí P. Marie, Husův sbor a Synagoga v neděli 15. 9.
bude otevřena Synagoga a židovský hřbitov
- 15. 9. (neděle) – od 16.30 krátké připomenutí životního příběhu s. Elišky, od 17.00 vystoupení
hereckého souboru z Prahy pod záštitou sestry Zdislavy z Brna s hrou o sestře Elišce Pretschnerové
v kostele sv. Bartoloměje
- 27. 9. – loučení s létem na faře nejen pro farníky, ale i příznivce – po večerní mší svaté
- od října připravuje p. farář náboženství pro dospělé – termín a téma budou upřesněny
- od 1. 9. zůstává natrvalo mše sv. v kostele vždy v úterý ráno v 7.30 hod.
- mše sv. v Domově pro seniory hl. m. Prahy bude vždy ve středu ve 13.00 hod.
- pokračuje výměna oken na faře, počítejte s mimořádnými úklidovými brigádami!
Příští setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 3. 10. 2019 ve 19.00 hod. na faře
Zapsala: Václava Výborná

