
Zasedání Pastorační rady farnosti Jičín 16/1/2018 
Přítomni: Viz. Prezenční listina 

1. Ohlédnutí se za proběhlými akcemi: 

A. Předvánoční zpověď – hodnoceno pozitivně, využitá v hojném počtu, páteční termín před Vánoci vyhovuje, 
nelze zajistit rovnoměrné „využití“ přítomných kněží 

B. Roráty  – proti původnímu plánu byly ještě ve středu v předvánočním týdnu, liturgicky tam však již nepatří – 
bude se v tomto roce znovu projednávat          

C. Duchovní obnova – neuskutečnila se, P. Tobkovi se nepodařilo domluvit žádného kněze, který by ji vedl 
D. Vánoční bohoslužby – rozpis časů vyhovoval, nastal problém v komunikaci s Chyjicemi – mše 25.12. v 16 hod, 

dlouho se nevědělo, zda bude  
- půlnoční v Ostružně – nespokojenost J. Novotného s hudebním doprovodem (příliš dlouhé), musí se příště 
domluvit dopředu (září 2018), a to víc podrobně  
- Betlémské světlo – skupinka v nemocnici navštívila 7 oddělení, pacienti i personál spokojení, druhá 
skupinka „venku“ – také spokojenost, nehlášená návštěva u paní Veselkové – velké plus 

E. Živý Betlém – opět v kostele sv. Jakuba, ohlasy pozitivní, mnohem víc návštěvníků proti roku 2016, pochvala 
osvětlovačům a zvukaři 
- ne všechna představení ŽB jsou vhodná do kostela, je třeba hledat nové scénáře – úkol nejen pro členy PRF, 
oslovit ostatní 
- návrh využití osvětlení, které bylo na ŽB, již na Štědrý večer zamítnut 

F. Tříkrálová sbírka – organizátorem je Charita, špatná propagace z její strany, tím asi i opominutí v ohláškách  
farnosti; přestože bylo méně dětských koledníků (tedy i skupinek), vybralo se více peněz 
- ve farnosti mnoho dětí není,  Anička K. se domluví s Davidem Rejlkem, aby charita oslovila jičínské školy 
- koncert Betlémská hvězda – opět špatná komunikace s charitou – příští rok je třeba domluvit kompetence 

G. Výstava betlémů – spokojenost, vzhledem k návštěvnosti zvážit, zda příště přístupné i mezi svátky (málo lidí, 
dozor) 

H. Silvestr – nebyl roční přehled, bude uveřejněn ve Fajn Farnosti 
  

2. Udílení svátosti nemocných 

- svátek Panny Marie Lurdské (11.2.) letos připadá na neděli, tato svátost bude udílena pouze v Jičíně při 
ranní mši svaté, na vesnicích ne 

3. Doba postní 

A. Popelec bude udílen POUZE na popeleční středu, v neděli již ne, ZDŮRAZNIT V OHLÁŠKÁCH 
B. Křížové cesty – opět udělat rozpis (včas), bylo by dobré osobně pozvat nové lidi, kteří by je vedli (ideální P. 

Tobek); začátek ponechat v 17:30, ale opravdu začít VČAS, nečekat na příchozí 
- křížová cesta rodin – Květná neděle, odjezd ve 14 hod z Valdštejnova nám., místo bude upřesněno 

C. Postní almužna – ano, přijat návrh Martina Jodase věnovat výtěžek na vozík pro Michala Greška  
D. Postní duchovní obnova – sobota 24.2.2018, P. Tobek osloví Milana Romportla, pokud on nebude moci, pak 

F. Foltána 
E. 24 hodin pro Pána – z pátka na sobotu 16.-17.3., rozpis po ½ hodinách, nezáleží na tom, zda dotyčný bude 

v Jičíně či nikoli;  
- v Jičíně začátek v pátek 16.3. v 18 hod mše svatá u sv. Ignáce, pak křížová cesta, následovat bude adorace 
v zimní kapli (první hodina moderována podobně jako na první pátky), konec adorace ve 24 hod (pokud tam 
již nikdo nebude, tak i dříve) 
- zakončení v Jičíně v sobotu v 18 hod mší svatou u sv. Ignáce 

F. Předvelikonoční svatá zpověď – pátek 23.3. v 17 hod u sv. Ignáce (pokud bude křížová cesta u hradeb, pak u 
sv. Jakuba) 

4. Květná neděle  



-začátek v kostele sv. Ignáce, pak průvod do kostela sv. Jakuba, oslík byl zamítnut 
- začátek mše sv. v Ostružně bude posunut na 11 hod (pí Jenčková ještě domluví a předá informaci P. 
Tobkovi) 
- ministranti v 8:30 ke sv. Jakubovi 

 
5. Triduum - bohoslužby 

 Zelený čtvrtek – 18 hod 
 Velký pátek – 15 hod 
 Bílá sobota – 20 hod 

Zmrtvýchvstání Páně – nedělní program, Štěpánkovi se domluví, zda bude mše v Nadslavi 
 Velikonoční pondělí – 1 mše sv., kněží rozhodnou o čase 
 
6. Adorace, jiné pobožnosti 

 Zelený čtvrtek – adorace po mši svaté do 24 hod, oltář Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
 Velký pátek – křížová cesta v 9 hod, adorace u božího hrobu 17 – 20 hod 
 Bílá sobota – v 8 hod ranní chvály, pak adorace u božího hrobu do 17 hod (rozpis) 
 
7. Mše svaté v nemocnici 

– každý čtvrtek v 17 hod, zasedací místnost ON (2. patro budova ředitelství), mše sv. v 18 hod v kostele pak 
již nebude; pokud bude svátek či slavnost – zvážit 2 mše svaté 

8. Dětské mše svaté  

– vzhledem k tomu, že návrh nedělních dětských mší svatých nebyl dotažen do konce a začala fungovat nová 
schola pod vedením L. Krčmárikové, která se schází každý pátek v 16:30 hod na faře ke zkouškám a pak 
doprovází páteční mši svatou v 18 hod, budou opět dětské mše svaté v PÁTEK 
- je potřeba osobně pozvat rodiče s dětmi, a to jak P. Tobek v ohláškách, tak i my ostatní v osobních 
rozhovorech 
 

9. Varhany u sv. Jakuba 

- dokončení  na konci prázdnin, začátku školního roku, je třeba sehnat ubytování pro restaurátory 
- na přelomu září a října proběhne žehnání  
 

10. Příští PRF – 10.4.2018 19 hod 


