
40. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec (17. 8. 2021 ) 

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák, S. Buldrová, L. Štěpánová, V. Výborná 

Omluveni:  M. Výborný, J. Horálek, V. Bartoníček, D. Železná 

1. Přivítání a modlitba 

2. Restaurace varhan 

- proběhlo výběrové řízení - z 5 oslovených firem se zúčastnila pouze jedna firma 

Dlabal – Mettler s.r.o. - předpokládaná částka na opravu varhan činí 5.945.270,- Kč (r. 

2021); smlouva o dílo podepsána a schválena HK biskupstvím 

- získávání finančních prostředků – zvážit uspořádání samostatného varhanního 

koncertu 

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

certifikát; projekt spuštěn při koncertu HL 22.8. 

- žádost o dotaci z MK podána  

- žádost o zařazení do fondu regenerace – anketní dotazník vyplněný městu 

Po započetí díla budou varhany vyřazeny z provozu na dobu 2 let. 

3. Adopce na dálku 

Akt. stav účtu k 12. 6. 2021 činí částku 15.376 Kč. 8. 6. 2021 bylo zaplaceno školné 

7.000 Kč pro Musokeho z Ugandy.  

4.  Česká křesťanská akademie 

Plánované přednášky ve II/2 2021 – beseda s Jiřím Zajícem a Martinem T. 

Zikmundem nejen o knize „Pojďme ještě kousek“ se uskuteční v neděli 10. října. 

Možná v 11/2021 přednáška s promítáním o cestě do Santiaga de Compostella pana 

Votavy.  

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

První koncert 11. 7. bude ve znamení „Lesku žesťů“. Vystoupí Prague BRASStet, 

mladý a dynamický žesťový kvintet, který si nedávno přivezl suverénní vítězství z 

největší asijské mezinárodní soutěže při Jeju International Wind Ensemble Festival, 

kterou každoročně pořádá Jižní Korea. Program bude kromě mnoha jiných skladeb 

obsahovat i části z Dvořákovy Rusalky, ve světové premiéře také úpravu části Adagio 

ma non troppo z Dvořákova kvartetu op. 106. 

Druhý koncert v neděli 25. 7. hostí skupinu Clarinet Factory. Tradiční Open air se 

koná v zámeckém parku. Soubor Clarinet Factory je stylově těžko zařaditelný, jedná 

se o skutečný crossover – hudbu bez hranic vznikající z profesionality, chuti 

improvizovat a komunikovat s publikem. Jejich předposlední album navíc získalo i 

odbornou cenu Classic Prague Award. 

Třetí koncert v neděli 8. 8. můžete strávit ve společnosti cenami ověnčeného 

Sedláčkova kvarteta „tradičně i objevně“ - v kombinaci známých i neznámých děl 

zazní například Dvořákův „Americký“ kvartet op. 96, v české premiéře kvartet Hanse 

Rotta (zkomponován 1876), a dokonce dostane slovo i světová legenda mezi dirigenty 

- Rafael Kubelík, jehož skladatelské umění právě Sedláčkovo kvarteto, jako jediný 

soubor na světě, objevuje a nahrává. 

Čtvrtý závěrečný koncert festivalu na sklonku prázdnin 22. 8. bude mít na starost 

soubor Barocco sempre giovane, avšak v kompletně „nebarokní“ dramaturgii. Zazní 

opět díla Antonína Dvořáka doplněná o severskou romantiku Edvarda Hagerupa 



Griega. Účast potvrdil gen. vikář Mons. Jan Paseka a 1. nám. hejtmana ing. Roman 

Línek 

Celkový rozpočet HL cca 250.000 Kč. 

6.  Příprava biřmování 

biřmování v červnu 2022 – zájemci starší 14 let hlaste se v sakristii (zatím  evidováno 

15 zájemců). Od pátku 17. 9. září od 19 h. bude započato s přípravou biřmovanců na 

faře, vždy 1x za 14 dní. Osvěžit si znalosti mohou i ti, kdo již svátost biřmování 

přijali.  

7. Farní tábor pro děti 

Tábor proběhl v termínu od 8. do 14. 8. 2021 na skautském srubu u Vyžic (20 dětí).  

8.  Pouť 

29. 8. chrámový sbor pod vedením L. Štěpánové provede skladby Pololáníka, Fibicha,  

Dvořáka a dalších skladatelů. 

30. 8. (posvícení) mše v 9.30 

9. Výuka náboženství 

1. a 2. třída – sestra Terezie 

3., 4. tř. + děti k 1. sv. přijímání – P. Sedlák (středa) 

5., 6. a 7. tř. – J. Kabát 

8. a 9. tř. v rámci přípravy na biřmování 

velké děti – spolčo, dle domluvy 

10. Různé 

-  oprava fary – první část fasády – severní strana hotova, provádí se oprava venkovní 

zdi, vnitřní oprava schodiště se zabudováním schodolezu 

- restaurování okenních vitráží v kostelech ve Vápenném Podole (financováno z darů 

místních farníků 110.000 Kč) a ve Svinčanech (rozpočet 190.000 Kč) – 4 okna 

v havarijním stavu – výměna vitráží – obec + sponzoři; benefiční koncert 15. 8. vynesl 

částku více než 23.000 Kč 

- oprava věže na kostele ve Stojicích za 1.700.000 Kč – do jara pozastaveno; není 

dotace 

- na kostele sv. Bartoloměje nad hlavním vchodem je odtržena síť chránící sochu 

patrona kostela, ve špatném stavu jsou i sochy nad ní – oprava bude finančně velmi 

náročná – práce ve výšce 20 m vyžadují speciální techniku (jeřáb+plošina) 

- 10. 9. – loučení s létem na farním dvoře – večer po mši svaté (17.00) - setkání 

farníků a příznivců;   

- občerstvení zajištěno  –  J. Horálek, v. Výborná + dobrovolníci 

- 5. 9. na začátek školního roku – žehnání školních brašen, penálů a dalších školních 

pomůcek a dále každá 2. neděle - mše svatá zejména pro děti, spojená se sbírkou na 

opravu fary 

- i v letošním roce bude vydán vlastní kalendář, tentokrát stolního formátu 

s kalendáriem civilním i katolickým a fotografiemi místních kapliček, křížů, soch, atd. 

Příští setkání Pastorační rady farnosti  se uskuteční 30. 9. v 19.00 hod. na faře. 

Zapsala: V. Výborná      


