
1. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
 

  28. 1. 2016   
 
 

Přítomni:    P. Josef Smola, D. Železná, J. Horálek, V. Bartoníček, S. Buldrová, M. Výborný,  
  Š. Váňová, V. Výborná, L. Štěpánová 
 
1. Přivítání  a  modlitba 
 
2. Organizační záležitosti 
- zápisy PR bude pořizovat M. Výborný – zveřejněny budou na nástěnce ve vestibulu kostela a na 
webu farnosti 
- jednání PR cca 1x 5 týdnů – termínově čtvrtek po mši sv. 
   
3. Adopce na dálku 
- nadále koordinuje celý projekt Helena Polanská (děkujeme) 
- aktuálně podporujeme tři děti: Theresu Mary v Indii, Musoce Cloyise v Ugandě a Amitha v Indii; 
adopce Namthip z Thajska byla Charitou ukončena, důvody zatím nevíme  
- současný stav prostředků na adopci je: 27.690,- Kč (platby tento rok 2x 4.900,- a 1x 7.000,-)  
- dopisy od dětí se překládají; budou průběžně zveřejňovány na nástěnce v kostele (případně na 
farním webu; zde najdete postupně i medailonky dětí s fotografií) 
 
3. Rok milosrdenství 
- P. Smola informoval o připravované tematické brožuře na postní dobu (zaměřena na svátost 
smíření) – budou k dispozici v kostele 
- dále vznikla iniciativa na putování obrazu Božího milosrdenství po rodinách farních společenství 
(vždy po třech dnech) – spojeno se společnou modlitbou apod.; v neděli budou osloveny rodiny, 
které by měly zájem se zapojit; počítá se se zahájením od 1. neděle postní 
  
4. Udílení svátostí eucharistie a biřmování 
- v neděli 31. 1. bude zahájena příprava šesti dětí na první sv. přijímaní – zajišťují M. a M. 
Výborných; počítá se s 5 setkáními vždy v neděli v podvečer; termín slavnosti je předběžně 
stanoven na 22. 5. 2016 
- díky projevenému zájmu bylo dohodnuto, že v roce 2017 okolo svatodušních svátků by bylo 
naplánováno udílení svátosti biřmování v naší farnosti; o letošní slavnosti Seslání Ducha Svatého 
bude oficiálně v ohláškách toto oznámeno a bude vytvořen seznam zájemců; roční příprava by byla 
zahájena v září 2016 (otevřena pro kohokoli); na podzim bude zažádáno biskupství o zařazení do 
kalendáře a účast některého z biskupů 
 
5. Postní doba 
- pobožnost Křížové cesty každý pátek – zajišťuje vždy některá ze skupin – rozdělení zajistí                
V. Výborná 
- na Popeleční středu bude mše sv. v kostele (na faře budou do Květné neděle) 
 
6. Webové stránky farnosti 
- nové webové stránky farnosti www.farnost-hm.cz spravuje J. Horálek (děkujeme) – případné 
připomínky či podněty zasílat jemu na adresu uvedenou na stránkách 
 
7. Tříkrálová sbírka 
- sobota 9. 1. 2016 - výnos: rekordních 105.758,- Kč - poděkování ředitelky Farní charity Chrudim 
paní Petrusové všem dárcům i koledníkům (účastnilo se i s vedoucími 55 osob) 

http://www.farnost-hm.cz/


- jako poděkování koledníkům budou všichni pozváni zdarma na hodinu do plaveckého bazénu 
v Chrudimi; ten je zarezervován jen pro naše koledníky na sobotu 13. 2. 2015 od 07:00 do 08:00; 
doprava bude domluvena v předstihu; za finanční příspěvek si mohou jet zaplavat i další farníci 
 
8. Oprava varhan 
- díky darům, výtěžku z výstavy betlémů i přebytku financí z organizování festivalu „Hudební léto 
v kostele sv. Bartoloměje“ se postupně shromažďují na zvláštním farním účtu finanční prostředky 
s předpokladem použití na budoucí celkovou opravu varhan 
- varhany jsou ve špatném stavu a potřebují nutně zásadní celkovou opravu; M. Výborný kontaktuje 
diecézního organologa V. Uhlíře v této záležitosti a zajistí první informace k potřebným krokům 
apod.; zároveň se pokusíme v případě možnosti získat dotace na tuto opravu (předběžný rozpočet 
činí 1,5 mil. Kč) 
 
9. XI. ročník Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje 
- 6 koncertů (12. 6. - 21. 8. 2015) – koncerty jsou smluvně zajištěny; je připraven finanční rámec 
zajištění (rozpočet cca 360.000,-); byly podány žádosti o grant na Pardubický kraj a Město 
Heřmanův Městec; záštitu nad festivalem převzal 1. nám. hejtmana ing. Roman Línek; do příští PR 
budou připraveny žádosti o podporu pro partnery a sponzory obdobně jako v letech předchozích; 
generálním partnerem zůstává spol. Energeia 
- grafická spolupráce na festivalu (propagační materiály atd.): Aneta Jelínek 
- diskutována výše vstupného na O. Havelku a jeho Melody Makers – 250,- Kč; další detaily budou 
doladěny na příští PR 
- program:  

12.6. – Slavnostní zahajovací koncert: Wolfgang Amadeus Mozart:  Requiem d moll, KV 626 
koncert věnovaný 260. výročí narození a 225. výročí úmrtí velikána světové hudby 
geniálního Amadea - Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, PS Vlastislav, VUS, 
Salvátor, sólisté – dir. T. Žídek 

        26.6. – Externí koncert na nádvoří zámku – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - „Nás to 
 tady furt baví“ - společně připomeneme 20 let tohoto populárního swingového big-bandu 
       10.7. – Trio barokní hudby – „Barokní hudební skvosty v barokním kostele sv. Bartoloměje“  
 Tomáš Thon – varhany, Dušan Foltýn – hoboj, Pavel Hromádka - trubka 
        24.7. – PhilHarmonia Octet Prague a hosté – „Oslava Mozarta dechem“  - W. A. Mozart: 
 Serenáda B Dur Gran partita pro 12 dechových nástrojů a kontrabas  
       7.8. – Heroldovo kvarteto – „Pocta Antonínu Dvořákovi – velký Čech se narodil před 175 lety“ 
       21.8. – Schola Gregoriana Pragensis – „CAROLUS IV. – rex et imperator“ - mimořádný koncert 
 v rámci oslav 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. 
 
10. Různé 
- na účet pro budoucí větší investice (oprava varhan apod.) odevzdáno 5.892,- Kč (výnos z prodeje 
knih v roce 2015) 
- aktuální počet odběratelů IKD je v celém obvodu farnosti 9 ks  
- jarní sběr šatstva pro Diakonii v Broumově bude až po velikonocích 
- T. Čistecký nabídl farnosti koncert japonského smyčcového orchestru "Shinagawa junior string 
orchestra" za velmi výhodných podmínek (v ČR hrají již pouze v Rudolfinu) – termín v pondělí 29. 8. 
na possvícení – bylo rozhodnuto, že zkusíme nabídku využít „Posvícenský koncert“ – detaily budou 
upřesněny  
   
11. Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskutečnění ve čtvrtek 3. 3. 2016 v 18.45 hod. 
 
 
Zapsal: Marek Výborný  
 


