
4. zasedání Pastorační rady farnosti Heřmanův Městec (26. 5. 2022) 

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák, P. Bartoníček, Vítek Bartoníček, J. Kabát, A. Pejchová,  

J. Váňa, V. Výborná, M. Výborný 

Omluveni:  V. Bartoníček, L. Štěpánová, J. Horálek 

 

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 28.4. prodáno 90 píšťal v hodnotě 

268.000 Kč 

- zažádáno o dotaci z fondu regenerace 

-  p. Mettler-zahájení I. etapy rekonstrukce varhan – 742.942 Kč (začátek 25.4.2022) 

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; žádat o dotace město, kraj, ministerstvo   

Vhodný dárek – adoptovaná píšťala!!! 

3. Adopce na dálku 

Účet Adopce na dálku činí 31.625 Kč. Zaplaceno školné pro Sofii 6.900 Kč. Další 

platba školného v červnu. Celková výše minitrhu Adopce na dálku (Velikonoce): 

9.102 Kč. 

4.  Česká křesťanská akademie 

2. 10. Ferjenčík Miloš – přednáška – téma se upřesňuje, 2. přednáška v 11/2022 

 

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; začátek vždy v 17.00 hod.: 

12. 6. zahajovací koncert – Korunovační (kostel) 

26. 6. Talichovo kvarteto (kostel) 

10.7. Urban Fusion – farní zahrada 

24. 7. Houslová legenda (kostel) 

4. 8. Mládí par excelence – mimořádně synagoga 

7. 8. Kráska a zvířený prach – zámecký park 

21. 8. Boemo virtuoso – závěrečný koncert (kostel) 

Potvrzena dotace od kraje 50.000 Kč 

6.  První svaté přijímání 

Bude v neděli 12. 6. - 6 dětí; setkání rodičů a dětí s p. farářem v sobotu 11. 6. v 10.00h. 

– nácvik na neděli (žehnání rodičů, obnova křestních slibů, potom svátost smíření) 

v neděli po mši svaté setkání na faře rodiče + děti) 

 

7. každou druhou neděli v měsíci mše svatá pro děti, spojená se sbírkou na opravu 

fary, bude i tentokrát 12.6. 

, 



8. Noc kostelů – 10.6. 2022 

Zahájení 19.30 – přivítání (ŘK, CČE), 19.40-20.15 koncert (J. Kabát, V. Chudý- zazní 

díla J. S. Bacha, C. Stamitze a J. Haslvorsena; 20.15-20.45 prohlídka města z věže, 

prohlídka hrobky (přednost mají zájemci o přednášku CČE), 20.45- odchod CČE, 

21.00 – přednáška ředitelky Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie 

CČE Praha (současná pomoc uprchlíkům, dříve lidem po tornádu, atd.), 22.30 

zakončení Noci kostelů – Dobrou noc – CČSH 

Po zahájení odjíždí P. Adrian na Noc kostelů do Rozhovic a vrací se na 22.30 do 

CČSH 

9. Celostátní setkání mládeže 

Hradec Králové - 9.–14.8. 2022 

bližší informace – Anežka Pejchová, Amálka Výborná, nástěnka; letáky přišly, ostatní 

jsou na faře; je nutné zahájit osvětu, zapojit děti z farnosti, zejména biřmovance, 

zajistit doprovod 

10. Duchovní obnova 

18.6. od 9.00 do 16.00 bude duchovní obnova pod vedením P. Tomáše Hoffmana na  

téma: „Vztah s Bohem“ (Bůh je láska) na skautském srubu u Vyžic. Zájemci se hlásí 

v sakristii. Bližší informace podá A. Výborná. 

11. Vítání léta 

17. 6. v 17.00 mše svatá na poděkování za ukončení školního roku, poté setkání dětí a 

ostatních farníků a příznivců na farním dvoře  

12. Dětské tvoření 

25. 6. od 14 – 16.00 pod vedením Anežky Píchové budou děti na faře tvořit různé věci 

pro radost a potěšení 

13. Různé 

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

letošek se udělá 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, oprava 

betléma – 35.000 Kč uhradí obec 

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

-fara Vápenný Podol – úprava budovy pro možnost ubytování uprchlíků-brigáda! 

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

zřízení kuchyňky 

- setkání ministrantů – jsme schopni zorganizovat a zajistit diecézní setkání 

ministrantů 

- uvažuje se o vytvoření dalšího modlitebního kroužku matek 

- jakékoli akce týkající se farnosti je nutné předem konzultovat s p. farářem 

 

Příští setkání PRF 18. 8. v 19.00 h. na faře. 

Zapsala: V. Výborná   


