37. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (19. 8. 2020 )
ZÁPIS
Přítomni: P. A. J. Sedlák, L. Štěpánová , M. Výborný, V. Bartoníček, S. Buldrová, V.Výborná
Omluveni: J. Horálek, Š. Váňová, D. Železná
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;
- bude vytvořena nová akční skupina při ER farnosti, která připraví plán postupných kroků k zahájení
restaurace varhan
3. Adopce na dálku
- platba pro Musokeho z Ugandy uhrazena v červnu 2020 (7.000,- Kč) . Aktuálně je na účtu částka 11.198,Kč; všechny platby v tomto roce tedy zvládneme; podpůrný minitrh postačí až v Adventu.
Součástí adopce na dálku byla i stejnojmenná výstava Charity HK, která končí v neděli 30.8. Získaná částka
jde ve prospěch projektu Adopce na dálku Charity HK.
4. Česká křesťanská akademie
Přednáška T. Petráčka a J. Halamy s názvem „Bílá hora – věčné zranění českého národa?“ 23. 10. v 18.00
na INFOcentru. Dala by se ještě stihnout asi v 11/2020 přednáška o cestě do Santiaga de Compostella v jiném
pojetí, než byla před pár lety J. Volfa – je v jednání
5. XVI. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
Chystaný program zrušen;
Můžeme těšit na 23. 8. jinak 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.Exultate, jubiláte. Moteto pro soprán a orchestr.
Výtěžek bude věnován na zvláštní povodňový účet města pro spoluobčany postižené povodněmi
6. Výuka náboženství + biřmování
náboženství od příštího školního roku, od října – počet skupinek podle počtu přihlášených, 1. skupina – 1. a 2.
třída a 2. skupina – 3. a 4. třída povede s. Terezie z Hoješína, ostatní skupiny P. Adrian
biřmování v červnu 2021 – zájemci starší 14 let hlaste se v sakristii do konce září
7. Farní tábor pro děti
Tábor byl v termínu od 9. do 16. 8. 2020 na skautském srubu u Vyžic; děti i vedoucí se již těší na farní tábor
v příštím roce. Zúčastnilo se 22 dětí. Poděkování patří nejen vedoucím, ale i ostatním, kdo se jakkoli podíleli
na zdárném průběhu tábora

8. Poutní slavnost sv Bartoloměje
hlavní celebrant – generální vikář. P. Jan Paseka
mši svatá ze slavnosti, na závěr žehnání nástěnných kalendářů pro rok 2021
příprava ministrantů na nedělní poutní bohoslužbu – v neděli, půl hodiny před začátkem mše svaté
poutní sbírka určena na opravu fary
posvícenská bohoslužba – pondělí 9.30 – P, Hroznata

9. zahájení školního roku
6. 9. – dětská mše s žehnáním školních pomůcek
10. Různé
- oprava fary (statika, výměna oken v přízemí, příští rok – část fasády)
- prodej dárkových kalendářů na rok 2021 – stolních i nástěnných (jen o pouti) – výtěžek z prodeje
nástěnných kalendářů bude použit na opravu farní budovy
- od 30. 8. do 4. 9. – dovolená duchovního správce
- mše svaté v Domově pro seniory se již neslouží, duchovní správce navštěvuje pouze jednotlivé klienty na
pokojích
- 18. 9. – loučení s létem na farním dvoře – večer po mši svaté (18.45)
Z důvodu změny trvalého bydliště mimo farnost sv. Bartoloměje, končí členství v PR farnosti Štěpánka
Váňová. Děkujeme za práci v PR a přejeme, ať se jí na novém působišti daří.
Vzhledem k nadcházejícím volbám do PR nebude další člen jmenován.
Příští setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2020 v 19.00 hod. na faře
Zapsala: V.Výborná

