Zápis z jednání PRF 12. 1. 2017
Přítomni: Prokop Tobek, Čeněk Strašík, Marie Stříbrná, Anna Kovářová,
Pavel Forbelský, Jitka Vitvarová, Martin Jodas, Michal Štěpánek, Marie Jenčková
Omluveni: Jan Janoušek, Jan Novotný, Jenčkovi – Samšina, Ladislav Stříbrný

PRF na svém jednání projednala 28 bodů:
1. informace o kurzech ALFA – Jana Žemličková
2. Královský bál –spokojenost s organizací i výtěžkem celé akce, vyšší účast i přes vyšší
náklady větší podpora pro hospic (cca 71.000,-), poděkování celému realizačnímu týmu
3. roráty – st a so v 6,45 – menší účast dětí, přesto st byly silněji navštěvované
4. bohoslužby během Vánoc – změna 26.12. na sv. Štěpána – sv. Ignác
5. Živý Betlém – spokojenost se změnou díky počasí v kostele, poděkování Marii Stříbrné
(Radim) a celému týmu, požadavek podávání svařeného vína až po akci a přivítání
diváků místním administrátorem (uvítací řeč)
6. otevřený kostel sv. Ignáce pro BETLĚM během oktávu po 3 odpoledne (25.,30. a 31.12,
účast cca 30 lidí
7. návrh P. Jana Novotného umístit Betlém do Božího hrobu kvůli lepší dostupnosti zamítnuto
8. obnova manželských slibů – 6 párů, vzhledem ke všednímu dni menší účast, květiny
zajištěny – poděkování rodině Jodasových
9. Tříkrálová sbírka – více skupinek, výnos bude sdělen po sečtení
10. Betlémská hvězda – zdařilý program – poděkování učinkujícím
11. ukončení vánoční výzdoby – sobota 28.1. v 9:00
12. svátost pomazání nemocných – předvečer sv. Panny Marie Lurdské – modlitby za
nemocné - dětská mše v pátek 10.2. spojena s udílením svátosti
13. karneval pro misijní klubko + předškoláky. Tato akce nahradí náboženství pro děti –
20.2.
14. Popeleční středa 1.3. – mše sv. večer
15. postní almužny – účel kam věnovat pošle P.Prokop a členové PRF rozhodnou
16. Křížové cesty – pá a ne – bude připravený rozpis – pro zájemce možné i zadání pro
přípravu. Dětská KC pátek 7.4. U HRADEB – při nepřízni počasí v kostele sv. Jakuba
17. postní duchovní obnova – 18.3. – P.Paseka
18. předvelikonoční svátost smíření – sobota 1.4. sv. Ignác odpoledne – bude ohlášeno včas
19. velikonoční pohledy PMD – 5.neděle postní
20. bohoslužby o Velikonocích u sv. Jakuba: 13.4. Zelený čtvrtek v 18:00, 14.4.Velký pátek
křížová cesta v 9:00 a Velkopáteční obřady jako minule v 15:00, a nově Bílá sobota až
od 20:00, Hod Boží v 9:00, 18,00, Velikonoční pondělí pouze od 18:00.
21. 13.4. Zelený čtvrtek - Adorace - Getsemanská zahrada – pokud bude technicky možné u
oltáře Nejsvětějšího srdce Páně jinak nechat na původním místě – zpěvy po dohodě se
scholou domluví Marie Stříbrná (Jičín), adorace do půlnoci, připravit rozpis i na Velký
pátek
22. 14.4.Velký pátek – Adorace u Božího hrobu do 20:00
23. 15.4. Bílá sobota – společné ranní chvály 8:00 a navázání dle rozpisu adorace u Božího
hrobu do 17:00

24. Skautská mše – pátek 28.4. na farní zahradě - farní oheň – táborový oheň (skautské
čarodějnice)
25. Nákup tiskovin - projednání nákupu prostřednictvím farnosti - Katolický týdeník a
Adalbert – není zájem, většina odebírá již s výhodnější roční objednávkou. Po zkušenosti
z minulých let se neosvědčilo
26. Mše sv. v nemocnici – v tuto chvíli není prostor, z naší strany připravenost
27. Pastorace na gymnáziu – dotaz M. Jodase – info o novém pastoračním asistentu na
částečný úvazek
28. Příští jednání PRF v úterý 25.4.2017

Zapsal: Pavel Forbelský

