
Zápis z pastorační rady 3.9.2020 

 
1. Přítomni – viz prezenční listina 
2. Dlouhodobý pastorační plán – jaké téma a časový rozvrh 

➢ období září – červen  
➢ zaměření na farnost – zamyslet se nad tématy (př. svatí s vazbou na naši farnost) a do 

konce roku posílat návrhy P. Tobkovi tak, abychom na lednové PRF mohli vybrat a do 
září připravit pastorační plán k danému tématu 

 
3. Otevřenost farnosti 

a) směrem dovnitř 
➢ P. Tobek se nebrání žádné iniciativě, ale nemusí být všude, farnost musí 

fungovat i sama o sobě 
➢ V. Stříbrný – návrh na náboženství pro dospělé 

b) směrem ven 
➢ přednášky na školách – P. Tobek osloví ředitele středních škol s nabídkou 

možnosti přednášek v rámci ZSV (zjištění zájmu) 
➢ koncerty farnosti – Jičín hodně kulturní, je obtížné nabídnout kvalitní 

program (P.Vitvar – návrh pozvat novopacký chrámový sbor, není daleko, je 
kvalitní a členové jsou zde známí) 

➢ přítomnost zástupce farnosti na kult. akcích v kostele – důležité je přivítat 
hosty, ale nemusí to být vždy kněz, ale třeba i někdo z farníků (návrh na 
Fišerovi – např.) 

 
4. Anketa – P. Tobek reagoval na připomínky M. Štěpánka, P. Vitvara, J. Vitvarové; 

výsledky budou zveřejněny na farních stránkách, v určitých bodech s komentářem P. 
Tobka 
➢ motivovat lidi k větší účasti např. na 24 hod pro Pána – zaměřit na to kázání, členové   

PRF by měli být více aktivní v oslovení a motivaci ostatních 
➢ nominace do PRF – při příštích volbách bude nutný písemný souhlas nominovaného 
➢ komunikace s kněžími – podpora kněžích jít po mši před kostel a pozdravit se s lidmi 
➢ peněžní sbírky – při celoročním shrnutí je nutné seznámit farníky s částkou, která je    

nutná na provoz farnosti (kolik % této částky sbírky pokryly), co vlastně provoz 
farnosti zahrnuje 

➢ čas nedělní mše svaté zůstane 
➢ P.Vitvar – návrh referenda ve stylu ankety na jedno téma (např. rozhodnutí o čase 

pátečních dětských mší apod.) – ano 
 
5. J. Janoušek – přítomnost P. Jakoubka na pátečních dětských mších zůstává stejný 
          
6. Farní brigáda – 3.10. úklid kostela sv. Jakuba (před biřmováním) + zpracování dřeva  
 
7. P. Havlíček -  od září 2020 náboženství pro 8. a 9. třídu 

                    - bude sloužit více mší svatých v neděli (obnoví se zrušené mše – př. Slatiny) 
 

8. Termín příští PRF 8.10.2020 
                           
 
 


