
27. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec  
 

Z Á P I S   
  15. 1. 2019   

 

Přítomni:  P. A. J. Sedlák, S. Buldrová, M. Výborný, V. Bartoníček, J. Horálek, 

L. Štěpánová 

Omluveni:   Š. Váňová, V. Výborná, 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 od zahájení Hudebního 

léta 

- informace na plakátech i v programové brožuře HL 

 

3. Adopce na dálku 

- Postupně klesá výše finančních prostředků ve prospěch projektu Adopce na dálku. Náklady na dvě 

adoptované děti pro letošní rok činí 13.900,- Kč. Kasička určená pro adoptované děti přinesla částku 

1.644,- Kč za rok 2018, což je nejméně za několik posledních let. 

- Vzhledem k výši finančních prostředků nebudou další děti adoptovány. Po měsíci žádné změny 

nejsou. 

- Příprava velikonočního minitrhu - hlásit se u H. Polanské, dát do ohlášek 1. postní neděli 

  

4.  Česká křesťanská akademie 

Program MS ČKA: 7. 4. v 17.00 přednáška a beseda s pluk.gšt. PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D, 

MBA – zahraniční mise a veteráni 

                                 5. 5. v 17.00 Pavel Semela (téma bude upřesněno) 

 

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

Generálním partnerem zůstává po úspěšném jednání spol. Energeia o.p.s. 

Program „Výročí s hudbou českých mistrů“ 

9. 6. 2019 – zahajovací koncert – „Festivalové laudatio“ 

Koncert českých mistrů k připomínce 15. ročníků festivalu   

Komorní filharmonie Pardubice a Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, dirigent – 

Tomáš Židek  

Jan Patočka – bas, Kristýna Kůstková – soprán 

Spojené pěvecké sbory VUS Pardubice, Continuo Pardubice, Konzervatoř Pardubice a 

Vlastislav Heřmanův Městec 

     Antonín Dvořák: Suita A dur, op. 98 

     Josef Suk: Pod jabloní, suita z hudby k dramatické legendě Julia Zeyera, op. 20 

     Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103 
 

**** 
 

 

23. 6. 2019 – Kapela „The TAP TAP“ – Noha na kolejích 

Vysoká hudební laťka, ale hlavně ukrutně černá legrace je zaručena 

externí koncert v přírodním amfiteátru zámeckého parku v Heřmanově Městci  
 

***** 
 

 

7. 7. 2019 – „Belfiato Quintet – Slavnostní hudba pro dechové nástroje“  

Unikátní komorní soubor Belfiato Quintet tvořený špičkovými absolventy hudební fakulty Akademie 

múzických umění v Praze.  
  

***** 

 



21. 7. 2019 – „Barokní varhany v podání dvou generací“ – unikátní koncert špičkových 

varhaníků otce a syna (ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

/otec/ a varhaníka z kostela sv. Mikuláše v Praze a profesora Konzervatoře v Teliplicích /Syn/) 

Přemysl a Josef Kšicovi - varhany 
  
***** 

4. 8. 2019 – Apollon Quartet s italským klarinetistou Claudio Marinettim  

Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. Tradice, na kterou 

kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými byli Vlachovo, nebo Janáčkovo 

kvarteto. Jako host vystoupí významný současný italský klarinetista Claudio Marinetti. 
 

***** 

18. 8. 2019 – Závěrečný koncert – „Barokní melodie k připomínce 30. výročí sametové revoluce“ 

Ensemble Inégal – vokálně-instrumentální soubor  

Adam Viktora – dirigent a umělecký vedoucí 

Program v jednání  

 

6.  Duchovní obnova 

Termín na 30. 3. 2019 pod vedením P. Mgr. Jana Linharta, spirituála Gymnázia ve Skutči na téma 

„Rozjímání o víře“. Do poloviny března bude rozhodnuto, zda pokračuje zdravotní indispozice P. 

Linharta, zajištěn případný zástup - P. Sedlák. 

 

7. Postní doba 

- Popeleční středa – mše sv. v 18.00 v kostele 

- pobožnost Křížové cesty každý pátek večer v 18.00; mše svatá bude ráno v 7.30: 

8. 3.  -  P. Adrian Sedlák + starší děti 

15. 3. - senioři - koordinuje Drahuše Plačková 

22. 3. - matky - koordinuje Marie Váňová 

29. 3. - manželské páry - koordinuje Hana Horálková 

5. 4. - Helena Polanská, Václava Výborná 

12.4. - děti mladší  - koordinuje Markéta Výborná 

19.4. - Velký pátek v 10.00 – KC v parku s kytarou – bude upřesněno 

- Květná neděle – pašije, průvod z fary 

 

8. Setkání mládeže 

- 13. 4. v sobotu před Květnou nedělí se v Hradci Králové uskuteční setkání mládeže (14+); děti 

pojedou vlakem, příp. autobusem; P. Sedlák tam bude také. 

 

9. První svaté přijímání  

- stanoven termín 16. 6. 2019 (neděle) 

 

10. Různé 

- mše ve farní kapli budou do Svatého týdne; k Matičce se navrátíme 2. května 

- každou první neděli v měsíci by měla být slavnostnější liturgie spojená s použitím kadidla 

(ministranti) 

- zajištění křestních roušek pro novokřtěnce 

- úklid farního dvora 16. 3. v 8.00, vhodné zejména pro chlapy, fara se bude uklízet až po sběru 

- příležitost ke svátosti smíření v úterý 16. 4. od 17.00 v kostele – zpovídá P. Adamec a P. 

Sedlák, jinak vždy při KC 

- úklid kostela před Velikonocemi -  ve středu 17. 4. v 8.00 hod. po mši svaté 

- 16. 4. sběr šatstva pro Diakonii Broumov od 12.00 do 16.30 na faře 

- 24. 5. Noc kostelů – podat elektronickou přihlášku 

- 25. 5. pořádá Vlastislav, z. s. setkání sborů, vystoupení rovněž v kostele sv. Bartoloměje v 10.00 

hod.; dobrovolné vstupné připadne farnosti 

 

Příští setkání pastorační rady farnosti  se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 ve 20.00 hod. na faře 

 

Zapsala: Václava Výborná 


