Pastorační rada 13.6.2019

1) Václav Stříbrný složil přísahu
2) Pastorační rada jednomyslně schválila Pavla Forbelského jako svého zástupce
v ekonomické radě farnosti.
3) Rada byla seznámena s navrhovanými změnami pořadu bohoslužeb v naší farnosti. Ty
přijala, a to takto:
- Jičín a Veliš beze změn
- Ostružno – 1. a 3. neděli v měsíci mše svatá, jinak bohoslužba slova
- Samšina – 1., 2., a 3. neděli v měsíci mše svatá, jinak nic
4) Termín farní pouti byl pro letošek stanoven na sobotu 12. října, cílem pouti bude polský
Krzeszów, ležící několik kilometrů za Trutnovem. Přihlašování bude spuštěno po
prázdninách.
5) Otázka využití kaple sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jakuba – v současnosti zamýšlena
jako místo pro děti během nedělních mší a jako zimní kaple, kam by se měli přesunout zimní
mše svaté od sv. Ignáce. Zároveň bylo debatováno, zda kapli, či její část, nevyužít pro
výstavbu toalet, spíše se však bude hledat jiná varianta.
6) Bezbariérový přístup do kostela svatého Jakuba. V tuto chvíli ve stadiu myšlenky, vhodný
by byl boční vchod směrem od zámku. Nutno vykomunikovat podmínky ze strany památkářů.
7) Kladně byl přijat návrh na „rozdělení“ ohlášek během nedělní mše svaté tak, že část by
měl na starosti kněz a část zástupce pastorační rady. Přesná podoba bude ještě diskutována
a dolaďována během letních prázdnin. Nový formát by mohl začít fungovat se začátkem
nového školního roku.
8) Zástupci rady se shodli, že by bylo vhodné, aby se modlitba „Pochválená a pozdravená“
nahradila „Modlitbou za kněze“. A to především proto, že většina lidí se jí modlí automaticky
a bezmyšlenkovitě a modlitba za kněze je vždy potřebná
9) Od nového školního roku by též jeden pátek v měsíci sloužil dětskou mši svatou P. Jiří
Jakoubek ze Studence, přičemž kněz naší farnosti by ten den jel sloužit mši svatou do
Studence. Věc je teď na dohodě kněží.
10) Další termín pastorační rady bude 5.9 od 18:00
11) Na závěr složil přísahu i opozdivší se Jan Janoušek

