
2. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (24. 3. 2022) 

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák, P. Bartoníček, V. Bartoníček, Vojta Bartoníček,  J. Kabát,  

A. Pejchová, L. Štěpánová, J. Váňa, J. Horálek, V. Výborná 

Omluveni: S. Buldrová, M. Výborný 

 

1. Přivítání a modlitba 

2. Restaurace varhan 

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

certifikát; projekt spuštěn při koncertu HL 22.8. K 24.3. prodáno 865 píšťal v hodnotě 

254.000 Kč 

- zažádáno o dotaci z fondu regenerace 

-  p. Mettler - zahájení I. etapy rekonstrukce varhan – 742.942 Kč (začátek nejdříve po 

Velikonocích) 

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; 

dotace žádat přes fond regenerace   

Vhodný dárek – adoptovaná píšťala!!! 

3. Adopce na dálku 

Účet Adopce na dálku činí 29.423 Kč. Školné pro naše adoptované děti v roce 2022 je 

zajištěno – platby květen, a červen. Náklady roku 2021 byly 13.900 Kč. Velikonoční 

minitrh na Květnou neděli. Hlaste se u H. Polanské. 

4.  Česká křesťanská akademie 

Plán přednášek na I/2 2022 se zvolna připravuje. 

 

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

Pod názvem Hvězdné léto 

XVIII. ročník se připravuje – koncertů 6, z toho 2 externí – 1 v parku (letní kino), 1 na 

farním dvoře, 4 v kostele 

Potvrzena dotace od kraje 50.000 Kč 

6.  Biřmování 

biřmování 22. 5. 2022 – přihlášeno 22 zájemců. Od 17.9. příprava biřmovanců na faře, 

vždy 1x za 14 dní. Osvěžit si znalosti mohou i ti, kdo již svátost biřmování přijali. 

Termíny vzdělávání obdrželi zájemci písemně. Program slavnosti biřmování bude 

dohodnut po Velikonocích. 

7. Výuka náboženství 

1. a 2. třída – sestra Terezie 

3. a 4. tř. + děti k 1. sv. přijímání – P. Sedlák 

5., 6. a 7. tř. – J. Kabát 

8. a 9. tř. v rámci přípravy na biřmování 

velké děti – spolčo, dle domluvy 

 

- mše svatá pro děti, spojená se sbírkou na opravu fary, bude tentokrát 3. 4. 2022! 



8. Celostátní setkání mládeže 

Hradec Králové - 9.–14.8. 2022 

bližší informace – Anežka Pejchová, Amálka Výborná, nástěnka 

 

9. Postní doba 

- páteční mše svaté - ráno v 7.30 na faře  

- KC 1.4.-pátek v 18.00 – předchází od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti  

- Křížové cesty rovněž v neděli od 17.00 v kostele, 3.4. -KC ekumenická 

- Křížová cesta – Velký pátek – sraz v 10 h. v parku u sklípku (zajišťuje M. Výborný) 

- svátost smíření – P. Sedlák - při KC, jinak v neděli 10.4. od 16.00 do 17.00 

                              - P. Hroznata, P. Sedlák – v úterý 12.4. od 17.00 do 19.00 

                              - tichá adorace  

 

10. Velikonoční perníčky – Děti pozor, soutěž pro vás! 

- jako řadu předchozích roků připravujeme pro účastníky vigilie malovaná perníková 

vajíčka. Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí namalovaný perníček, a to v neděli 3. dubna 

po mši svaté si přijďte namalovat perníček na faru – do 11.30 h., případně 

odpoledne od 16.00 do 16.45 h. Perníčky budou na Květnou neděli vystaveny 

v kostele a nejhezčí 3 perníčky - malíři budou odměněni následující neděli při mši sv. 

 

11. Velikonoce 

- Květná neděle – 9.30 pašije  

- úterý – zpovídání 17 – 19 h. 

- Zelený čtvrtek: 9.30 HK katedrála Misa Christmatis – svěcení olejů- určeno pro 

ministranty – přihlaste se v sakristii u J. Horálka 

- 18.00 mše v HM - mytí nohou (12 zástupců farnosti – ženy+muži) – zajistí J. 

Horálek 

- Velký pátek: 10 h. KC s kytarou v parku (při nepřízni počasí v kostele) 

- 18.00 - v kostele – pašije, přímluvné modlitby (není mše sv.) 

- Bílá sobota:  8-10 h. – možnost adorace u Božího hrobu (Výborná, Polanská), 

- vigilie 20 h. – zahájení na farní zahradě; liturgická čtení (zajistí Výborná), paškál a 

mešní víno zajištěny 

- po skončení vigilie agapé pro všechny na faře v přízemí napravo 

- Hod Boží velikonoční - 9.30 mše sv. se žehnáním velikonočních pokrmů 

- velikonoční pondělí – mše sv. - 8.00 Vápenný Podol, 9.30 HM 

 

12. Pokladničky (almužničky), které jste si poskládali a ukládali do nich po postní 

dobu peníze, budou použity na charitativní projekt Pomoc Ukrajině a předány Charitě 

Chrudim. Přineste je v neděli na Hod Boží velikonoční do kostela na stolek uprostřed 

kostela. Budou přeneseny spolu s obětními dary. 

 

13. Synoda – synodální kroužek po 4 setkáních ukončil činnost; s konečným 

závěrem seznámena PR, poté farníci-vyvěšeno v kostele; pokusíme se některé závěry 

uvést v život, (za rok zhodnotíme!) 

 

14. Různé 

- 5. dubna 12.00-16.30 - hasičská zbrojnice – sběr pro Diakonii Broumov 

- v sobotu 9.4. v 8:30 bude velký suchý úklid kostela před Velikonocemi 



- na Bílou sobotu v 15.00 h. sraz chlapců a otců u vchodu do parku, odkud se 

společně se Sekerákovými vydají hledat pomlázkové proutí 

-  oprava fary – první část fasády – severní strana hotova, opravena venkovní zeď; pro 

letošní rok se začne stavět lešení na straně (proti Volejníkovi)-otluče se omítka a udělá 

se fasáda v horní části po římsu. Nevyčerpá-li se dotace 600.000 Kč, bude zbytek 

převeden na opravu varhan. Hotovo má být do konce 6/2022 

- na kostele sv. Bartoloměje nad hlavním vchodem je odtržená síť chránící sochu 

patrona kostela, ve špatném stavu jsou i sochy nad ní – oprava bude finančně velmi 

náročná – práce ve výšce 20 m vyžadují speciální techniku (jeřáb+plošina) 

Svinčany – budou vyměněna další 2 vitrážová okna ve spolupráci s obcí 

Stojice – oprava věže 1,5 mil. – hotovo do konce 6/2022 

-fara Vápenný Podol – úprava budovy pro možnost ubytování uprchlíků 

- fara HM – chystá se stěhování depozitáře (komory), prostory budou využity pro 

zřízení kuchyňky 

- setkání ministrantů? 

 

Příští setkání PRF 28.4. v 19.00 h. na faře. 

Zapsala: V. Výborná   


