
8. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (19. 1. 2023) 

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák, L. Štěpánová, J. Váňa,   A. Pejchová, J. Kabát, S. Buldrová, 

J. Horálek, V. Výborná 

Omluveni:  , V. + P. Bartoníčkovi, V. Bartoníček 

 

1. Přivítání a modlitba 

2. Restaurace varhan 

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

certifikát; projekt spuštěn při závěrečném koncertu HL 22.8.2021. K 18.1.2023 

prodáno 120 píšťal v částce 425.000 Kč, celkem máme 1.413.822 Kč 

-  p. Mettler-skončení I. etapy rekonstrukce varhan – 742.942 Kč (začátek 25.4.2022) 

Po započetí díla zůstanou varhany částečně v provozu. 
Propagace adopce píšťal (včetně zviditelnění celého projektu rekonstrukce varhan) prostřednictvím ČT, 

regionálního ČRo Pardubice a TV Leknín zprostředkují A. Sedlák a M. Výborný – úkol trvalý; 

-dotace žádat přes fond regenerace; žádat o dotace město, kraj, ministerstvo  

-„Perníčky pro varhany“ – akce přinesla částku 24.080 Kč Nabídka na pokračování 

spolupráce se Spokulem (Kinokavárna) – PR souhlasí. 

- projednat možnost výmalby kůru před dokončením rekonstrukce – P. Sedlák 

Vhodný dárek – adoptovaná píšťala!!! 

 

3. Adopce na dálku 

Účet Adopce na dálku činí 24.625 Kč. Zaplaceno školné pro Sofii 6.900 Kč. Další 

platba školného v červnu činila 7.000 Kč. Adventní minitrh ve prospěch našich dětí 

adoptovaných na dálku přinesl částku 8.826 Kč. 

4.  Česká křesťanská akademie 

-17. 2.  17.00 Infocentrum - P. T. Petráček přednáška na téma Válka, křesťanství a 

pacifismus 

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

V příloze zápisu je program HL na rok 2023. 

6.  Náboženství 
- vyučování dětí - P. Sedlák, sestra Terezie a J. Kabát ; každou druhou neděli v měsíci mše svatá pro děti, 

spojená se sbírkou na opravu fary.  

7. Náboženství pro dospělé + nedělní adorace 

 

8. Společenství mládeže 

Schází se jednou za 14 dní v pátek v 19.00 h. na faře; moderuje Míša Výborná; Světové 

dny mládeže - hlavní program 1.-6.8. 2023 Lisabon Portugalsko, předprogram ve farnostech již od 26.7., cena 

se vším všudy 21000 Kč (na stránkách i další ceny podle délky účasti, dopravy apod.), více informací 

na https://www.svetovednymladeze.cz/ 

9. Duchovní obnova 
Pokračování příští rok - pod vedením P. Tomáše Hoffmana na téma: „Vztah s Bohem“ (Bůh je láska) - zajistí 

A. Výborná.- přesunuto na příští rok 

10. Tříkrálová sbírka  

- 7.1. – přinesla částku 164.746 Kč 

11. Postní doba 

Hromnice, Popeleční středa 22. 2., KC (společ. mládeže – nacvičí na  KC Chvály) 

https://www.svetovednymladeze.cz/


 

12. P. Václav Jakubec – výročí narození a úmrtí 

příští rok 100. výročí narození a leden 2004 – 20 let od úmrtí 

- příprava – avízo v Leknínu, KZ, výstava, beseda 

- program: 10. 9. – 9.30 mše svatá – p. kardinál D. Duka + otevření výstavy o životě a 

působení p. děkana v HM, 14.00 – vzpomínková pobožnost na hřbitově 

Setkání s pamětníky a farníky 

Připravit text pozvánek, seznam pozvaných … 

Na závěr – koncert k poctě p. děkana V. Jakubce – 28. 9. – připraví L. Štěpánová, 

J.Kabát 
- pozvání – p. kardinál D. Duka, biskup J. Kajnek, P. Rudolf Chmelař ze Zlechova – zajistí P. Sedlák 

 

13. Různé  

-  oprava fary – 2. část fasády   

- setkání ministrantů – jsme schopni zorganizovat a zajistit diecézní setkání 

ministrantů 

- uvažuje se o vytvoření dalšího modlitebního kroužku matek 

- 12.-17.2. P. Sedlák nebude přítomen 

- návrh na odměnění těch, kdo řadu let nezištně farnosti slouží – pamětní medaile 

- jakékoli akce týkající se farnosti je nutné předem konzultovat s p. farářem 

 

Příští setkání PRF  na faře dne 23. 3. 2023 v 19 h. na faře              

Zapsala: V. Výborná   


