26. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec
ZÁPIS
15. 1. 2019
Přítomni: P. A. J. Sedlák, S. Buldrová, M. Výborný, , V. Bartoníček, J. Horálek, V. Výborná
Omluveni: Š. Váňová, D. Železná, L. Štěpánová
Přizvána: Helena Polanská
1. Přivítání a modlitba
2. Oprava varhan
- dosud není zpracován kompletní restaurátorský záměr na varhanní stroj, který zpracovává
restaurátor pan Boris Metler (zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové
stránky) – dle sdělení by měl být rest. záměr předán tento týden
3. Adopce na dálku
Postupně klesá výše finančních prostředků ve prospěch projektu Adopce na dálku. Aktuální stav
účtu projektu je k dnešnímu dni 15.321 Kč. Náklady na dvě adoptované děti pro letošní rok činí
13.900,- Kč. Kasička určená pro adoptované děti přinesla částku 1.644,- Kč za rok 2018, což je
nejméně za několik posledních let. Vzhledem k výši finančních prostředků nebudou další děti
adoptovány.
4. Česká křesťanská akademie
Program MS ČKA sestaven v měsíci lednu 2019. Informace o akcích budou podávány průběžně.
5. XV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
Postupně se dolaďuje program na příští jubilejní XV. ročník (potvrzen varhanní koncert, jedná se
s Čechomorem). Generálním partnerem zůstávají po úspěšném jednání spol. Energeia o.p.s.
6. Duchovní obnova
Termín na 30. 3. 2019 pod vedením P. Mgr. Jana Linharta, spirituála Gymnázia ve Skutči na téma
„Rozjímání o víře“.
7. Tříkrálová sbírka
- v sobotu 5. 1. 2019 vynesla rekordní částku 125.006,- Kč pro Farní Charitu Chrudim. Poděkování
ředitele Charity CR; fotky jsou umístěny na farním webu
- jako poděkování koledníkům jsou všichni zváni zdarma na hodinu do plaveckého bazénu
v Chrudimi v sobotu 19. 1. od 8.00 do 9.00 hod. (platí pro další zájemce)
- do sbírky je možné přispívat celoročně – informace na www.trikralovasbírka.cz
8. Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenická bohoslužba byla odsunuta na pozdější dobu, dokus se neuzdraví evangelický farář Jan
Plecháček.
9. Postní doba
- Popeleční středa – mše sv. večer v 18 hod. v kostele
- pobožnost Křížové cesty každý pátek večer; mše svatá bude ráno; zajišťuje vždy některá ze
skupinek (1. KC má P. Sedlák) – zbývající KC rozdělí V. Výborná
- 13. 4. v sobotu před Květnou nedělí se v Hradci Králové uskuteční setkání mládeže (14+)
- paškál ze včelího vosku objednáme společně s farností Humpolec – zajistí V. Výborná
10. Různé
- mše ve farní kapli budou do Svatého týdne; k Matičce se navrátíme 2. května
- Hromnice – mše v 7.30 v kostele

- každou první neděli v měsíci by byla slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla (ministranti)
- v r. 2018 byly prodány knihy v částce 43.929,- Kč, na účet varhan zaslána částka 4.354,- Kč 13. 1.
- P. Sedlák podal informaci o chystané výměně oken a dalších stavebních úpravách na faře v příštím
roce
- připravuje se první sv. přijímání
- do složky „Kontakty“ na webových stránkách farnosti umístit mailovou adresu farnosti
- 25. 5. pořádá Vlastislav, z. s. setkání sborů, vystoupení rovněž v kostele sv. Bartoloměje v 10.00
hod.; dobrovolné vstupné připadne farnosti

Příští setkání pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. 2019 ve 20.00 hod. na faře
Zapsala: Václava Výborná

