
10. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  19. 1. 2017   
 
 

Přítomni:    P. Josef Smola, V. Bartoníček, S. Buldrová, J. Horálek, L. Štěpánová, M. Výborný,         
D. Železná, Š. Váňová, V. Výborná 

 
 
1. Přivítání a modlitba 
 
2. Oprava varhan 
- aktuálně je zpracováván restaurátorský záměr (dokončen by měl být cca do 14 dnů), následně 
bude diecézním organologem V. Uhlířem předložen a projednáván s památkáři a zástupci MK ČR; 
poté bude možné požádat o dotaci   
 
3. Adopce na dálku 
- stav účtu je 22.838,- Kč; došlo k otevření pokladny u betléma (za rok 2016 částka 2.935,- Kč) 
- výdaje v roce 2016 činily 23.050,- Kč, příjmy 18.298,- Kč 
- další platba v únoru 2017; projektu se dlouhodobě daří 
 
4. Tříkrálová sbírka 
- sobota 7. 1. 2017 - výnos: rekordních 110.876,- Kč - poděkování ředitelky Farní charity Chrudim 
paní Petrusové všem dárcům i koledníkům (účastnilo se i s vedoucími 58 osob) 
- fotky (v brzké době i video) jsou umístěny na farním webu 
- jako poděkování koledníkům jsou všichni pozváni zdarma na hodinu do plaveckého bazénu 
v Chrudimi; ten je zarezervován jen pro naše koledníky na sobotu 21. 1. 2017 (i pro další zájemce) 
- omlouváme se, i přes veškerou snahu se nepodařilo navštívit všechny domácnosti (zamrzlé zvonky 
apod.) – do sbírky je možné přispět celoročně – informace na www.trikralovasbirka.cz  
 
5. Postní doba 
- pobožnost Křížové cesty každý pátek – zajišťuje vždy některá ze skupin – rozdělení zajistí                
V. Výborná 
- na Popeleční středu bude mše sv. v kostele  
 
6. Biřmování 
- příprava dále běží; závěr na dvoudenním setkání 7. – 8. 5. 2017 (místo i program bude upřesněn) 
- termín potvrzen: neděle 14. května 2017 
  
7. Chystané akce 
- byli jsme osloveni D. Nevečeřelam s nabídkou italského dokumentu „Svatý Petr a papežské 
baziliky Říma“ (90 min.) – pokusíme se domluvit termín – neděle 2. 4. v 17 hod. 
- orchestr SAKO ve spolupráci s PS Vlastislav chystají benefiční koncert – termín: sobota 29. dubna 
v 16 hodin v kostele sv. Bartoloměje – podrobnosti budou dojednány; s možností místa souhlas 
- XIII. setkání pěveckých sborů – sobota 20. 5. 2017 (koncert v kostele sv. Bartoloměje v 10:00 hod.) 
 
8. Informace z ekonomické rady farnosti 
- byly podány zevrubné informace z jednání ekonomické rady farnosti o ekonomické bilanci k 31. 
12. 2016 včetně plánovaných investic (v Heřmanově Městci se připravuje postupná výměna oken 
na farní budově/podle získání dotace a v jednání bude oprava varhan; další: střecha na kostele 
v Jezbořicích; drobné opravy ve Svinčanech a Stojicích) 
- na „matičkový účet“ byla připsána částka 5.317,- Kč z prodeje knih v kostele za rok 2016 
- informace farnosti budou podány po dokončení účetní závěrky za rok 2016 

http://www.trikralovasbirka.cz/


 
9. XIII. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- pokračuje příprava ročníku 2017 – informace průběžně na PR 
- 6 koncertů (11. 6. - 20. 8. 2017) - program:  

11. 6. – Slavnostní zahajovací koncert: Komorní filharmonie Pardubice a A. Paulová / klarinet  
 25. 6. – Externí koncert na záeckém nádvoří – Cigánski Diabli  
 9. 7. – Žesťová kvintet hudby Hradní stráže a Policie ČR  
 23. 7. – Václav Uhlíř – varhany, Roman Janál – baryton   
 6. 8. – Koncert účastníků Mez. smyčcových kurzů v Litomyšli 
 20. 8. – Sólisté České filharmonie – Ida Kelarová, rómský dětský soubor Čhavorenge  
- generálním partnerem zůstává Energeia o.p.s., budou osloveni partneři a sponzoři; byla podána 
žádost o grant na Pardubickém kraji; obdrželi jsme podporu z rozpočtu Měst HM 60.000,- Kč - 
děkujeme 
- externí koncert v neděli 25. 6. 2016 – slovenský soubor Cigánski Diabli – „Ohnivá klasika“ – od 1. 3. 
bude zahájen předprodej v TIC – cena vstupenky 250,- Kč 
 
10. Česká křesťanská akademie 
- neděle 21. 1. 2017 v 17 hod. - Rytířský sál zámku - přednáška a beseda s historikem a publicistou 
Jaroslavem Šebkem z Historického ústavu AV ČR na téma: "Papež František a dnešní svět" - při 
příležitosti jeho 80. narozenin 
- další program: neděle 26. 2. v 17 hod. - Rytířský sál zámku – Lenka Rydzoňová – „Jak mluvit 
s dětmi o smrti“; neděle 9. 4. – program v jednání 
 
11. Různé 
- J. Horálek se přihlásil na kurz pro akolyty (Pastorační středisko BiHK); účastnický poplatek uhradí 
farnost 
- vzhledem k mrazivému počasí budou dočasně i sobotní večerní bohoslužby ve farní kapli  
- na nedělní bohoslužby budou připraveny kartičky pro děti s nedělním tématem - obrázkem; 
následně by mohlo proběhnout slosování např. o pěknou knížku apod. (např. 1x za ¼ roku) – zajistí 
D. Železná - bude zahájeno od cca února 2017 
- J. Horálek předložil nabídku na pořízení kancelářské kopírky do farní kanceláře (z firmy Canon – 
Flamy Pardubice) – černobílá multifunkční kopírka – pořizovací cena cca 7.200,- Kč (v porovnání 
s cenami na Alza apod. velmi výhodné) – schváleno; dodání zajistí J. Horálek  
   
12. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 16. 3. 2017 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


