
Program jednání pastora ční farní rady  
farnosti Herálec pod Žákovou horou  

dne 15. února 2011 
o.a.m.D.g. 

 
Přítomni:   
P. Vladimír Záleský, Miroslav Fiala, Irena Schlosserová, Luboš Gregor, Marie Teplá, 
Milada Laštovicová, Jaroslava Urbánková, Antonín Trávníček, Iva Černá, Zdenka 
Gregorová, Milan Tlustý   
 
Modlitba 
 
1. Připomenutí hlavních akcí za uplynulé období: 

• Poslední PFR byla 16.11.10 
• Probíhá příprava biřmovanců – 11 lidí – potvrzen termín biřmování 24.9.11 

v 10:00 hod. v bazilice ve Žďáře nad Sázavou II. 
• Výuka náboženství ve škole – informace o průběhu školního roku. 
• V červnu t.r., po kněžském svěcení, odejde br. Daniel ze Žďáru na své 

první kaplanské místo . 
• Tříkrálová sbírka – poděkování koledníkům: myslet na to za rok 

s předstihem a požádat děti a mládež o účast – připravit také sbírku na 
Křižánkách – tam se dosud nekonala.  

• Začala příprava prvokomunikantů – letos je 7. dětí – První svaté přijímání 
je naplánováno na neděli 5.6.11 

 
2. Výhled do budoucna:  

• 1. postní neděle – s chorálním doprovodem, zpívat bude gregoriánská 
schola Dr. Josefa Gerbricha z Brna 

• Postní NOVÉNA k Roku křtu –  přesný termín bude upřesněn 
• Děkanský vzdělávací den v N. Městě na Mor. bude v sobotu 19.3. – 

seznámení s letošním programem. 
• P. Vladimír – DOVOLENÁ – 21.3. – 9.4. Zástupy jsou zajištěny. 
• P. Elias VELLA – duchovní obnova (9.  a 10.5.) bude letos v Herálci, jako 

příprava na žehnání oltáře. On i doprovod (tlumočníci) zde budou 2 dny 
bydlet aby nemuseli přejíždět ze Žďáru.  

• Slavnost požehnání oltáře bude s o. biskupem v sobotu 21.5. v 11:00 hod. 
• Sobota 25.6. – kněžské svěcení Daniela - ve středu 29.6. večer bude mít 

v bazilice primiční mši svatou. 
• Puťák pro mládež bude letos do Javorníků – první týden o prázdninách; 

Expedice bude směřovat na Ukrajinu – odjíždíme 17.7. 
• Světové setkání mládeže Madrid 2011 – již je přihlášeno 12 mladých 

z farnosti Žďár n/S II. Z Herálce zatím nikdo!  
 

3. Opravy ve farnosti: 
• Úprava farního dvora – hned na jaře se bude pokračovat (trávníky, střecha 

kůlny, chodníky, kříž, táborový kruh...) 
• Nový žulový oltář, kropenka, ambona – již brzy se začnou vyrábět, také 

dřevěné sedes pro kněze a sedačky pro ministranty, obraz sv. Kateřiny se již 
restauruje – návrat k původní malbě. 



• Zpovědní síň je třeba nechat udělat do léta. 
• Výměna všech zbývajících oken – začátkem podzimu. 
• Před zimou – topná tělesa do lavic. 
 

4. Další projednávané body: 
• Do Velikonoc by bylo dobré udělat stupínek pod oltář Panny Marie a 

zkompletovat jej aby tam mohl být tradičně Boží hrob.  
• Do některých lavic přidělat háčky na kabelky, deštníky... 
• Lépe obstarat a pravidelně aktualizovat obsah VENKOVNÍ NÁSTĚNKY – má 

na starost Iva Černá a Zdena Gregorová. Dávat tam také zápis z farní rady. 
• Připravovat generální opravy obou varhan (na Křižánkách i v Herálci) na rok 

2012 – do té doby je třeba mít restaurátorský záměr a cenovou nabídku a 
schválení organologů z Brna. P. farář osloví varhanáře. 

• Je třeba dokončit osvětlení kostela – chybí ještě světla v hlavní lodi (tím také 
na kůru), pod kůrem a v síňkách. 

• Porada s paní varhanicí o liturgickém zpěvu na Velikonoce a při slavnost 
žehnání oltáře. 

 
 

Příští setkání PFR bude v úterý 3. května 2011 
Postřehy a návrhy mohou farníci sdělit P. Vladimírovi nebo členům farní rady 

 
Deo gratias ! 


