Zasedání Pastorační rady farnosti Jičín 14/11/2017
Přítomni: Viz. Prezenční listina
1. Ohlédnutí se za proběhlými akcemi:





Pouť do Neratova hodnocena pozitivně
Mše svatá v kapli pod Zebínem hodnocena pozitivně
Pobožnosti na hřbitovech – osvědčil se model konání pobožností po mši svaté (Samšina, Veliš), pozitivně to
ovlivnilo návštěvnost, v Ostružně příští rok také zvést tento model
Dvojvikaritání setkání mládeže – slabá účast jičínské mládeže

2. Advent - roráty, duchovní obnova, předvánoční zpovídání




Roráty budou probíhat, již jak tradičně, ve středy (6. a 13.) a soboty (9. a 16.) od 6:45. Středeční roráty
nahrazují večerní mši svatou.
Termín duchovní obnovy je ještě nejistý, závisí na možnostech přednášejícího, kterým by letos měl být P.
Zadina z Hradce Králové. Přednášejícího se optal P. Prokop Tobek
Předvánoční zpovídání bude probíhat ve dvou termínech. První bude spojené s duchovní obnovou, druhé
připadá na pátek 22.12. od 17. hodin, svátost smíření je možné přijmout nejen po, ale i během mše svaté. P.
Prokop Tobek se pokusí domluvit třetího zpovědníka – P. Rousek či P. Pietrzak

3. Vánoční výzdoba - počty stromků - návrh na redukci počtu stromků u sv. Jakuba








Samšina – 0
Ostružno – 4
Jičín – celkem pro Jičín 14 - 2 k Betlému, 4 do presbytáře, sv. Ignác 7, 1 fara
Veliš - 2
celkem zajistit 18 stromků
zdobení stromků by mělo proběhnout 23.12. dopoledne
paní Jodasová zajistí věnec, či vázu s větvičkami do krbové místnosti

4. Betlémské světlo


Betlémské světlo požehnáno na začátku 4. neděle adventní

5. Vánoční bohoslužby - viz rozpis.



Přehled Bohoslužeb zaslat do novin + vyvěsit na stránky farnosti
s dostatečným předstihem informovat (i na dětské půlnoční?), že mše svatá na svátek sv. Štěpána bude v 9
hodin u sv. Ignáce.

6. Živý betlém - kdy a kde?


25.12. v 16:00, svařené víno bude podáváno po představení v předsíni, představení bude probíhat u sv.
Jakuba

7. Obnova manželských slibů - neděle 31.12.


Oznámit dostatečně dopředu (již 24.?), 40 chryzantém pro tuto příležitost zajistí p. Romana Forbelská

8. Tříkrálová sbírka - mše na Zjevení Páně


6.1. v 8:30 na faře sraz a v 9 požehnání

9. Internetové stránky - info z fary


na přelomu roku budou spuštěny nové webové stránky farnosti

10. Výstava Betlémů v kostele sv. Ignáce





zajistit propagaci
zajistit hlídače, odměna pravděpodobně 70 Kč za hodinu
výstava bude probíhat ve dnech 25.12. – 1.1. a 6.1. – 7.1. od 14 hodin do 17 hodin kromě 25.12. a 7.1., kdy
bude výstava od 13 do 15:30

11. Dětské mše


Na radě proběhl návrh rozdávat během dětských mší bonbony po skončení mše svaté

12. Sčítání lidí v kostele pro interní potřeby farnosti


Rada byla poprošena, aby pomohla se sčítáním lidí na mších o víkendech 25.11. – 26.11. a 2.12.- 3.12.

13. Další setkání rady je naplánováno na 16.1.2018

