
34. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec (17. 2. 2020 ) 

 

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

V.Výborná 

Omluveni: Š. Váňová 

 

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 

19. 4. přednáška prof. Pavla Hoška, 1. místopředsedy ČKA, název přednášky bude upřesněn 

10.5. - Milan Halousek – Od Apolla k Artemis (mythologičtí sourozenci) – let Apolla 13, let Artemis 

s důrazem na budoucnost letů do kosmu 

 

5. 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. 

- Křížové cesty 2020: 

28. 2.  – P. Sedlák + starší děti 

6. 3. – mladší a malé děti (náboženství) - koordinuje s. Terezie a Hana Horálková 

13. 3. – senioři a seniorky I. - koordinuje Drahuše Plačková 

20. 3. - manželské páry (mladší věk) - koordinuje J. Horálek 

27. 3. – muži bez rozdílu věku - koordinuje Vít Bartoníček 

3. 4. - manželské páry (starší) - koordinuje Marie Váňová 

10. 4. – Marek Výborný - KC v parku v 10.00 hod. (sraz u sklípku) 

 

- příležitost ke svátosti smíření ve čtvrtek 2. 4. od 17.00 v kostele – zpovídá P. Adamec a P. Sedlák, jinak 

vždy při KC 

 

6. 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. 2020 Zahajovací koncert – „BACH!“ 

Koncert z díla největšího génia dějin hudby – J. S. Bacha 

Komorní soubor Barocco Sempre Giovane, umělecký vedoucí Josef Krečmer 

Johann  Sebastian Bach: Koncert pro housle a orchestr g moll, BWV 1056R 

Johann  Sebastian Bach: Koncert pro hoboj, housle a orchestr d moll, BWV 1060 

Johann  Sebastian Bach: Suita č. 3 pro orchestr D dur, BWV 1068 

….. 

28.6. 2020 Jaroslav Uhlíř – „Hodina zpívání s kapelou“ 

Písničkový pořad pro malé i velké uši 

Externí koncert v přírodním amfiteátru zámeckého parku v Heřmanově Městci 

Pro další „Hodinu zpívání“ si Jaroslav Uhlíř připravil pro své diváky opravdovou hudební lahůdku – 

koncertní program největších hitů, ve kterém vystupuje společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém 

rockovém složení. Diváci se mohou těšit na nezapomenutelné písničky, které vytvořil Jaroslav Uhlíř převážně 

v spolupráci se Zdeňkem Svěrákem – Holubí dům, Severní vítr, Není nutno a spoustu dalších.  

 

 



12. 7. 2020 „Lesk žesťů“ 

BRASStet -žesťové kvinteto 

Walter Hofbauer, Karel Hons – trubky                                                Daniela Roubíčková – lesní roh 

Barbora Kolafová – trombon                                                                 Jakub Chmelař - tuba 

Pouť dějinami hudby v podání žesťového kvintetu 

Anonymous: Sonata Die Bankelsängerlieder                       Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga e 

moll, BWV 555 

Domenico Scarlatti, arr. James Decorsey: Klavírní sonáta, K 519 

Georg Friedrich Händel:Largo z opery Xerxes           Antonín Dvořák, arr. Chris Hazell: Humoreska č. 7,                                                                                                            

Op. 101 

Johan Strauss:Amor Marsch                                               Victor Ewald: Brass Quintet No. 2, Op. 6 

Claude Debussy:Golliwogg’s Cake Walk                            Jan Kučera:The four-color suite 

Georg Gerschwin, arr. Lew Gillis:Four hits for Fife 

……. 

26.7. 2020 Mládí par excelence“  

Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli.Vystoupí studenti z Jižní Koreje, USA, 

Dánska, Švédska, ČR a dalších zemí. 

……. 

9. 8. 2020 - „Posel svobody“ – útrapy v boji o (nejen) tvůrčí svobodu 

Sedláčkovo kvarteto 
Michal Sedláček, Jan Maceček - housle                    Tomáš Krejbich -viola             Matěj Štěpánek – violoncello 

 

František Adam Jan Míča:Smyčcový kvartet č. 4, G dur 

Rafael Kubelík: Smyčcový kvartet č. 3 

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12, op. 96, F dur „Americký 

……. 

23. 8. 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. 

 

7. Noc kostelů 

Do programu Noci kostelů (5.6.) 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 června 2020. Požádat o 

panely, které by přiblížily obsah a rozsah Adopce na dálku, doplněné portréty našich adoptovaných dětí na 

dálku. 

– podat  přihlášku – zajistí J. Horálek, program M. Výborný- 

 

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 

4 členové ze společenství mládeže se zúčastní ve dnech 27.-29. 3. semináře pro vedoucí tábora, což je 

podmínkou pro výkon funkce vedoucího tábora; náklady spojené s účastí na semináři hradí farnost 

 

9. Různé 
- poděkování ředit. Charity CR za Tříkrálovou sbírku a řed. PMD za sbírku pro misie – viz nástěnka 

- v neděli 23. 2. sbírka „Svatopetrský haléř“ 

- 12. 3.- schůze vikariátu Chrudim a Pardubice, mše svatá v 9.30 hod. 

- 24. 3. – sběr šatstva pro Diakonii Broumov od 12.00 do 16.30 v průjezdu bývalého Městského úřadu 

- 4. 4. – setkání mládeže v Hradci Králové 

-  domluveno vydání nástěnného kalendáře farnosti pro rok 2021, bude postupně upřesňováno 

- odsouhlaseno narovnání vztahů ke kostelu v Lepějovicích (duchovní správu zajišťuje Přelouč, majetkově 

spravuje HM) –  P. Sedlák pověřen jednat se starostou obce Valy o převodu kostela na obec 

- zajistit pro lektorskou službu přednášku o významu a s tím spojeném přednesu četby Písma 

Příští setkání Pastorační rady farnosti  se uskuteční v pátek 27. 3. 2020 ve 20.00 hod. na faře 

Zapsala: Václava Výborná 


