
15. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
  19. 10. 2017   

 
 

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

Omluvena: D. Železná 
Nepřítomna:  Š. Váňová 
 
1. Přivítání a modlitba 
 
2. Oprava varhan 
- restaurátorský záměr projednala ekonomická rada farnosti 
- následně bylo vše projednáno s vedoucí odb. památek na biskupství Mgr. Laštůvkovou; ta po 
jednání s organologem Mgr. Uhlířem rozhodla o tom, že oprava bude realizována včetně renovace 
varhanní skříně (tam bude garantem ona; nástroj Mgr. Uhlíř); výběrové řízení na veřejnou zakázku 
vypíše ona 
 
3. Adopce na dálku 
- stav účtu je 9.690,- Kč; zaplaceno školné v červnu (7.000,-) za Musokeho z Ugandy; další platba 
11/2017 
- přišlo vysvědčení od Teresy Mary (předpokládaný konec studia 2018) - informace na nástěnce v 
kostele  
- připravuje se adventní minitrh vánočních drobností – 2. a 3. neděle adventní – zájemci o zapojení 
do přípravy se mohou hlásit u H. Polanské 
 
4. Česká křesťanská akademie 
- ČKA – místní skupina Heřmanův Městec srdečně zve na přednášku v neděli 5. 11. od 17:30 hodin 
v Rytířském sále na zámku Martin T. Zikmund "Martin Luther – reformace pro katolíky "  
 
5. Dušičky a aktuální pořad bohoslužeb 
- dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 29. 10. v 16:30 hod. – zahájení na horním hřbitově 
u kříže (svíčky zajistí V. Výborná) 
- 1. a 2. 11. budou večerní mše sv. v kostele u Matky Boží; 3. 11. na 1. pátek v měsíci již u sv. 
Bartoloměje; od pondělí 6. 11. budou mše sv. ve všední den v kapli na faře 
 
6. Advent 
- neděle 26. 11. – církevní silvestr pro ženy – od 17:00 v restauraci Eden 
- středa 6. 12. – 18:00 hod. – Mikulášská besídka na faře 
- o přípravu adventního věnce bude požádána paní Bartoníčková a paní Hubačová 
- na vánoční bohoslužby budou připraveny vánoční perníčky – zdobení asi v neděli 10. 12. 
odpoledne na faře – koordinuje V. Výborná 
- smrk do kostela na vánoce nabídl ing. Jošt – P. Bartoníček zkontaktuje a zajistí obhlídku 
 
7. Různé 
- připomenout a požádat M. Kindla o vyčištění okapů a svodů na kostele od holubího trusu 
- realizace opravy voluty nad vstupem do kostela – vzhledem k nemoci realizátora bude řešeno až 
v roce 2018 
- sekání trávy na faře – obhlídku zajistí J. Horálek 
 
8. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 18.45 hod. 
 

Zapsal: Marek Výborný  


