
23. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
  22. 8. 2018   

 
 

Přítomni:  P. A. J. Sedlák, M. Výborný, J. Horálek, L. Štěpánová, Š. Váňová, V. Bartoníček V. Výborná,  
Omluveny:   S. Buldrová, D. Železná 
1. Přivítání a modlitba 
 

2. Oprava varhan 
- nadlimitní zakázka - dotační řízení provede odborná firma; zajistí biskupství (cca 40.000,- Kč); Mgr. 
Laštůvková vyzvala k aktivitě farnosti při zajišťování opravy varhan. Skupina pro varhany - H. 
Hořínková (za ER), M. Výborná (za farnost) , V. Výborná (za PR) + externí člen M. Výborný, rozšířená 
o H. Polanskou a P. Bartoníčka (farníci) – připravila návrh propagace a způsob zajištění finančních 
prostředků na opravu varhan;  
- objednáno 200 ks dřevěných píšťalek u firmy Franěk Milovice (dodání 9, 10/2018) + k tomu se 
vytvoří certifikát o zakoupení varhanní píšťaly; 
- zpracování webových stránek pro varhany projednal  M. Výborný; 
- dále bude tyto stránky spravovat J. Horálek (spolupráce  bude dohodnuta); 
- restaurátor pan Boris Metler zpracoval přehled varhanních píšťal jako podklad pro webové 
stránky. 
P. Sedlák navrhnul samostatné setkání se skupinou pro varhany, kde budou dořešeny, další aktivity 
k varhanám (povídání pro školní děti o varhanách s odborníkem na varhany, možnost dotací, 
oslovení podnikatelů, atd.) 
 
3. Adopce na dálku 
- aktuální zbytek účtu je 2.930,- Kč; 19.6. zaplaceno školné pro Musokeho z Ugandy v částce 7.000,- 
Kč, poslední platba letos bude v listopadu - školné ve výši 4.900,- Kč  za Amitha z Indie – bude 
uhrazeno a dorovnáno z vánočního minitrhu 
 
- pro získání dalších finančních prostředků účast při městských slavnostech 29. 9.; ve vestibulu 
kostela připravit propagaci projektu Adopce na dálku, za dobrovolný příspěvek rozdávat koláčky, 
případně jiné drobnosti – zajistí H. Polanská + další dobrovolníci 

 
4.  Česká křesťanská akademie 
- podzimní dvě přednášky jsou v jednání; jednat s Charitou HK o nabídce přednášky  
 
5. XIV. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- děkujeme za pomoc dobrovolníků při jednotlivých koncertech 
- finanční vyúčtování – odhadované částky – náklady na koncerty 415.249,- Kč, ostatní náklady cca 
55.000,- Kč,  Město HM hradilo přímo 60.000,- Kč, celkové náklady cca 540.000,Kč; výtěžek ze 
vstupného – 219.061,- Kč; přebytek bude uložen na zvláštní účet na opravu varhan  
 

6. Pouť  
- příprava ministrantů na poutní bohoslužbu - schůzka s p. farářem v pátek 24.8. po mši svaté 
(průvod, okuřování, atd.) 
- v neděli bude provedena Haydnova mše Missa brevis de Joanis de Deo 
- slavnostní mši svatou bude sloužit nový pan farář 
- nedělní poutní sbírka bude určena na opravu varhan 
- mši svatou o posvícení (v pondělí v 9.30) bude sloužit P.Hroznata Pavel Adamec z Humpolce 
 
7. Výuka náboženství + dětské mše svaté 
- zahájení školního roku – děti si přinesou školní pomůcky na mši svatou pro děti, tj. 2. září 
- nadále budou dětské mše svaté pravidelně každou druhou neděli v měsíci (přinést lavice z fary) 



- výuka náboženství bude započata od 3. zářijového týdne, vždy ve čtvrtek (1. a 2. skupina – 
vyučující M. Výborná), 3. skupina - vyučující p. farář – nejstarší děti + studenti – datum výuky bude 
dohodnuto na 1. schůzce 
 
8. P. Václav Jakubec 
8. 9. by se dožil 95 let, nedělní mši svatou 9. 9. bude sloužit pan biskup Kajnek, po mši svaté 
zavzpomíná na svá setkání s P. Jakubcem;  
- v boční kapli výstava o životě P. Jakubce; kdo je ochoten zapůjčit fotografie, případně jiné 
předměty připomínající p. děkana, přineste je podepsané, nejpozději v neděli 2. 9.  V. Výborné 
- Jakubcovým poslat pozvání na mši svatou - P. Adrian Sedlák 
- po skončení mše beseda s účastníky na faře (dle počasí – v sále nebo na dvoře) 
 
9. Setkání farníků – loučení s létem 
- 27. 9. – program: 18.00 mše svatá, poté krátké žehnání fary s následným opékáním buřtů, atd. 
jako vždy (občerstvení bude zajištěno) 
- pozveme i další křesťany a příznivce naší farnosti na kteroukoli část programu 
 
10. Různé 
- žehnání zrestaurovaných křížů na hřbitově – pátek 14. 9. v 16.00 hod. – ŘK, CČE, CČSH a zástupce  
Města HM  
- 15. 9. Den otevřených dveří památek – komentované prohlídky kostelů – sv. Bartoloměje a 
Zvěstování Panny Marie 
- od září - úřední hodiny na faře – vždy ve středu 9.00 – 11.30 hod. 
- aktualizace mší svatých vikariátu – zajistí P. A. Sedlák 
- věnovat se více starým a nemocným lidem (p. farář) 
- návrh na otevření mše svatých v domovech pro seniory veřejnosti – bude projednáváno 
 
11. Změny bohoslužeb s platností od 1. 9. 2018 
 
pondělí           mše svatá není 
úterý               18.00 hod. kostel sv. Bartoloměje – za farnost 
středa               7.30 hod. kostel sv. Bartoloměje 
 
čtvrtek            13.00  Domov pro seniory Hl. Města Prahy 

            18.00 kostel Zvěstování Panny Marie 
 

pátek               15.00 Domov pro seniory Města HM 
                         18.00  kostel sv. Bartoloměje 
 
sobota             16.00 Vápenný Podol 
                          17.30 Stolany     
 
neděle                8.00 Morašice 
                             9.30 kostel sv.Bartoloměje 
                          11.00  Jezbořice, Svinčany (střídavě) 
 
Kostelec, Prachovice a Stojice – vždy poutní mše svatá 
 
   
Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 19.00 hod.  
Zapsala: Václava Výborná 


