
41. zasedání  Pastorační  rady  farnosti  Heřmanův  Městec (30. 9. 2021 ) 

 

Přítomni: P. A. J. Sedlák, M. Výborný, J. Horálek, V. Bartoníček, D. Železná, 

V. Výborná 

Omluveni: S. Buldrová, L. Štěpánová  

1. Přivítání a modlitba 

2. Restaurace varhan 

- proběhlo výběrové řízení - z 5 oslovených firem se zúčastnila pouze jedna firma 

Dlabal – Mettler s.r.o. - předpokládaná částka na opravu varhan činí 5.945.270,- Kč (r. 

2021); smlouva o dílo podepsána a schválena HK biskupstvím 

- získávání finančních prostředků – zvážit uspořádání samostatného varhanního 

koncertu 

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

certifikát; projekt spuštěn při koncertu HL 22.8. k 30. 9. prodáno 29 píšťal 

- žádost o dotaci z MK podána  

- zařazení do fondu regenerace městem odsouhlaseno 

Po započetí díla budou varhany vyřazeny z provozu na dobu 2 let. 

Prodej perníčků na podporu varhan zatím vynesl částku 9.347,- Kč.  

Propagace adopce píšťal (včetně zviditelnění celého projektu rekonstrukce varhan) 

prostřednictvím ČT, regionálního ČRo Pardubice a TV Leknín zprostředkují A. 

Sedlák a M. Výborný 

Zpracování grafického „teploměru“ nárůstu finančních prostředků na účtu varhan 

zajistí J. Horálek 

3. Adopce na dálku 

Akt. stav účtu k 12. 6. 2021 činí částku 15.376 Kč. 8. 6. 2021 bylo zaplaceno školné 

7.000 Kč pro Musokeho z Ugandy.  

4.  Česká křesťanská akademie 

Plánované přednášky ve II/2 2021 – beseda s Jiřím Zajícem a Martinem T. 

Zikmundem nejen o knize „Pojďme ještě kousek“ se uskuteční v neděli 10. října.  

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

Celkový rozpočet HL cca 250.000 Kč. Konečné vyúčtování není; čeká se na 

vyúčtování autorských poplatků 

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

farním dvoře, 4 v kostele 

6.  Příprava biřmování 

biřmování v červnu 2022 – evidováno 23 zájemců. Od pátku 17. 9. září od 19 h. 

započato s přípravou biřmovanců na faře, vždy 1x za 14 dní. Osvěžit si znalosti 

mohou i ti, kdo již svátost biřmování přijali. Termíny vzdělávání obdrželi zájemci 

písemně. Pravděpodobný termín biřmování 22. 5. 2022. 

7. Výuka náboženství 

1. a 2. třída – sestra Terezie 

3., 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 



- každá 2. neděle - mše svatá zejména pro děti, spojená se sbírkou na opravu fary 

8. Svátost pomazání nemocných 

v neděli 3. 10. při mši svaté 

9. Misijní neděle 

Neděle 24. 10. - program a materiály připraví M. Výborný 

Misijní cukrárna – misijní štrůdlování 

10. Dušičky 

Ne - 31. 10. - 16.00 - sraz na horním hřbitově u kříže - dušičková pobožnost 

Po - 1.11. mše u Matičky - 18.00 s dušičkovou pobožností 

Út - 2. 11. mše u Matičky  - 18.00 s dušičkovou pobožností 

11. Ekumena 

ekumenická bohoslužba u nás 27. 10. v 17.00, poté pohoštění na faře 

12. Různé 

-  oprava fary – první část fasády – severní strana hotova, provedena se oprava 

venkovní zdi 

- na kostele sv. Bartoloměje nad hlavním vchodem je odtržena 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) 

- i v letošním roce bude vydán vlastní kalendář, tentokrát stolního formátu 

s kalendáriem civilním i katolickým a fotografiemi místních kapliček, křížů, soch, atd. 

- počátkem příštího roku budou volby do PR 

 

Příští setkání Pastorační rady farnosti  se uskuteční 18. 11. v 19.00 hod. na faře. 

 

Zapsala: V. Výborná      


