
33. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec (16. 1. 2020 ) 

 

Z Á P I S   

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák,  V. Bartoníček, J. Horálek, S. Buldrová,, V.Výborná 

Omluveni: D. Železná,Š. Váňová, L. Štěpánová, M. Výborný 

 

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 

- k datu 31. 12. je na účtu částka 24.098,- Kč; výnos minitrhu (celkově 3. a 4. adventní neděle + 

v průběhu Vánoc): 6.459,- + 4.292,- + 1.492,- = 12.243,- Kč; výběr kovové kasičky u jesliček 

(vybírá se 1x ročně k 31. 12.): 1.650,- Kč; byl přijat mimořádný dar 5. 11. 2019 ve výši 1.000,- Kč; 

- předpokládané výdaje v letošním roce: 13.900,- Kč (platba 5/2020 a 6/2020) 

 

4.  Česká křesťanská akademie 

Příprava jarního cyklu přednášek I/2020 

 

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

Chystaný program, oslovení sponzorů, dramaturg festivalu Jiří Kabát, Marek Výborný 

HL zařazeno do programu Tvář Pardubického kraje 

14.6. Zahajovací koncert  

Barocco sempre giovane,  

sóla-Iva Svobodová, Ester Kabátová - housle, Vojtěch Podroužek - hoboj 

Program: Slavnostní Bach 

J. S.Bach - houslový koncert g moll 

J.S.Bach - koncert d moll pro hoboj a housle 

J.S.Bach - suita D Dur (obsahuje Air)  

Další účinkující Karel Mňuk (+ten jeho kolega, nevím jméno)  - clariny 

Finance: v jednání, Pepa Krečmer o to stojí a určitě vyjde vstříc, doladíme spolu osobně (max. 

80.000,-) 

 

26.6. nebo 12.7. Externí koncert 

V jednání – Uhlíř + Svěrák ??? (Bratři Ebenové odmítli tento čtvrtek)  

 

26.6. nebo 12.7. Žesťový kvintet  

Účinkující: BrassTet 

Walter Hofbauer - trubka 

Karel Hons - trubka 

Daniela Roubíčková - lesní roh 

Barbora Kolafová - trombon 

Jakub Chmelař - tuba 

Program: v jednání  

Finance: cca 20.000,-  

 

26.7. Koncert Kurzistů z Litomyšle 

(program a název musíme doladit)  

Finance: 4.000,- Kč 

 



9.8. Posel svobody 

(v poznámkách ke koncertu chci zmínit jak Dvořáka a jeho americké období, tak postavu Rafaela 

Kubelika a jeho život, emigraci i slavnostní návrat a dirigovani koncertu pro OF v 89) 

Účinkující: Sedláčkovo kvarteto  

1. housle - Michal Sedláček 

2. housle - Jan Maceček 

viola - Tomáš Krejbich 

violoncello - Matěj Štěpánek 

Program: 

F. A. Míča - Smyčcový kvartet č. 1 

A. Dvořák - Smyčcový kvartet op. 96 F Dur 

R. Kubelík - Smyčcový kvartet č. 3 

Finance: cca 25.000,-   

 

23.8. Závěrečný koncert 

Účinkující: L´Armonia Terrena – Per sapéra ad astra + sólisté 

Finance: 110.000,- 

 

Finance celkem: max: 400.000,- 

 

6. Tříkrálová sbírka 
výtěžek TKS 11. 1. 2020 činí 136.017- Kč. Sbírky se zúčastnilo 56 koledníků  v 15 skupinkách. 

Odměnou je plavecký bazén v Chrudimi v sobotu18. 1. – 8.00-9.00 hod.  

 

7. Náboženství 

Předškolní děti – Ester Kabátová 

1.skupina – s. Terezie 

2.skupina – pí Řehořová ze Slatiňan 

3. skupina – P. Sedlák  

Časový rozvrh je na nástěnce. 

Změna rozvrhu náboženství u 3. skupiny – budou spojeny skupiny starších dětí v úterý od 18.00 

(děti 7. a 8. třída + 9. tř. a středoškoláci)  

 

8. Noc kostelů 

Do programu Noci kostelů (5.6.) nabízí Charita HK putovní výstavu Adopce na dálku. Jedná se cca 

o 16 panelů na stojanech, které nainstalují. Výstava bude od poloviny května do konce června 2020. 

 

9. Postní doba 

26. 2. – Popeleční středa – mše svatá bude večer v 18.00 hod. v kostele 

- od pátku 28. 2. „Křížové cesty“ – vždy v 18.00 v kostele, mše sv. bude přesunuta na ráno 7.30 hod. 

První KC bude mít se svou skupinou P. Sedlák, ostatní ponechány farníkům, poslední sedmá bude 

v parku na Velký pátek. Obsazení KC zajišťuje V. Výborná 

 

13. Různé 

- každou první neděli v měsíci slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla (ministranti) 

- 24. 1. – mše sv. ráno v 7.30 v kapli 

            - 18.00 ekumenické setkání ve sboru Církve českobratrské evangelické 

-  v roce 2019 byly prodány knihy a další věci z knihkupectví v hodnotě 77.990,- Kč; 

 P. Sedlákovi předána částka 8.000,- Kč (provize) na opravu varhan v kostele sv. Bartoloměje  

- mše sv. pro děti se přesouvá z neděle 9. 2. (prázdniny) na neděli 16. 2.                            

 

Příští setkání Pastorační rady farnosti  se uskuteční v úterý 18. 2. 2020 v 19.00 hod. na faře 

 

Zapsala: Václava Výborná 


