32. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (21. 11. 2019)
ZÁPIS
Přítomni: P. A. J. Sedlák, M. Výborný V. Bartoníček, J. Horálek, S. Buldrová, Š. Váňová, L.
Štěpánová, V.Výborná
Omluveni: 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
- získávání finančních prostředků – zvážit uspořádání samostatného varhanního koncertu
- jako součást propagace 200 ks dřevěných píšťalek – určeny k adopci píšťal
3. Adopce na dálku
- celkově je na účtu částka 9.205 Kč
- výdaje v letošním roce již žádné nebudou
Minitrh 3. a 4. neděli adventní (15. a 22. 12.); hlásit se u Heleny Polanské
4. Česká křesťanská akademie
Příprava jarního cyklu přednášek I/2020
5. XVI. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje
Chystaný program, oslovení sponzorů, dramaturg. Festivalu Jiří Kabát, Marek Výborný
HL zařazeno do programu Tvář Pardubického kraje
6. Misijní neděle
20. 10. – výtěžek z prodeje misijních předmětů (M. Výborný) a misijní cukrárny (H. Polanská) –
přinesly misiím částku 9.000,- Kč – zasláno na účet PMD na projekt Děti v misiích, a v kostelní
sbírce částka 2.700,- Kč
7. Náboženství
Předškolní děti – Ester Kabátová
1.skupina – s. Terezie
2.skupina – pí Řehořová ze Slatiňan
3. skupina – P. Sedlák
Časový rozvrh je na nástěnce.
8. Pomazání nemocných
Při mši svaté 3. 11. se zúčastnilo cca 80 osob
9. Adalbert
Předplatné na rok 2020 činí stejně jako letos 319,- Kč. Zájemců je 9, stejný počet jako v roce
minulém. Částka 2.871,- Kč uhrazena 15. 11. 2019.
10. Přehled bohoslužeb o Vánocích
- viz Příloha – dětská vánoční mše – 24. 12. 15.00 v kostele
- aktualizace mší svatých v obvodu vikariátu Chrudim – zajišťuje P. Adrian – úkol trvalý
11. Aktivity v Adventu a o Vánocích
- 1. 12. žehání adventních věnců přede mší svatou
- 30. 11. – 15. 12. výstava betlémů v židovském dvojdomku
- 8. 12. – dětská mše sv. .. a možná přijde i Mikuláš

- 15.00 hod. zdobení perníčků pro účastníky vánočních bohoslužeb - na faře
- 15. 12. – při mši sv. slavnost přijetí do katechumenátu
- 15. 12. – 16.30 – sokolovna – vánoční koncert (děti, Vlastislav, …)
- 19. 12. – od 16.30 - příležitost k přijetí svátosti smíření (P. Hroznata Pavel Adamec, P. Adrian
Jaroslav Sedlák)
- 23. 12. – 17.00 – 19.00 – betlémské světlo u kostela v tee-pee – rozdávají skauti, mše sv. v 18.00
hod. s přinesením betlémského světla do kostela
- 24. 12. – 15.00 mše pro děti
- 16.00 – zazní koledy z věže kostela v podání žesťového souboru (kostel s betlémem bude
otevřen pro veřejnost - zajišťuje H. Polanská
- 23.30 – vánoční koledy v kostele v podání chrámového sboru a ZS Vlastislav
- 24.00 – půlnoční mše svatá
- 27. 12. – 17.00 – kostel sv. Bartoloměje – Česká mše vánoční „Hej, mistře“ J. J. Ryby v podání ZS
Vlastislav, ReBel Canto a chrámového sboru
- 29. 12. – obnova manželských slibů
12. - Tříkrálová sbírka
- 11. 1. 2020 od 9.00 hod. ve spolupráci s Farní Charitou Chrudim – podrobnosti v Křesťanském
zpravodaji a v Leknínu – pomocníci (členové skupinek i vedoucí jsou vítáni; sbírka bude zakončena
v neděli při mši svaté
13. Různé
- každou první neděli v měsíci slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla (ministranti)
- 29. 11. od 17.30 v sokolovně Divadlo Víti Marčíka Setkání před Betlémem, mše sv. bude ráno
v 7.30
- 7. 12. – setkání mužů z farnosti sv. Bartoloměje – termín bude ještě potvrzen, místo setkání bude
upřesněno
- 8. 12. dětská mše - … a možná přijde i Mikuláš
- od listopadu každý 2. a 4. pátek v měsíci od 19.00 hod. připravuje P. Sedlák náboženství pro
dospělé – Katechismus, Kompendium, Youcat
- 24. 1. – mše sv. ráno v 7.30
- 18.00 ekumenické setkání u sv. Bartoloměje
Příští setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 16. 1. 2020 ve 20.00, hod. na
faře
Zapsala: Václava Výborná

