Zasedání Pastorační rady farnosti Jičín 5.9.2019
Přítomni: viz Prezenční listina
1. Letní prázdniny 2020 - P. Tobek nadnesl myšlenku uspořádat o příštích prázdninách
chaloupku, tábor, příměstský tábor ap., dle zájmu a možností. Představa – pro děti 1.-7. třída, 4-5
dospělých (dospělá mládež). Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději na začátku příštího roku. R.
Forbelská – zjistí možnosti a zájem ze strany dospělé mládeže, M. Stříbrná ml. zájem ze strany dětí
resp. rodičů.
2. Ohlédnutí za prázdninami 2019 – připomínka P. Vitvara, že P. Tobek by měl být jako
administrátor farnosti přítomen aspoň na jedné poutní mši svaté ve farnosti (Jakub, Ignác, Loreta)
– P. Tobek: letos výjimka, v příštích letech na to bude pamatovat
3. Poutní mše svaté:
Robousy – sobota 14.9.2019 18 h; u sv. Ignáce ten večer mše nebude
Ostružno – neděle 15.9.2019 9 h; ostatní mše svaté v neděli dop. budou zrušeny,
zájemci o dopravu ať se hlásí u P. Tobka
Veliš – neděle 9.9.2019 9 h; ostatní mše svaté v neděli dop. budou zrušeny, zájemci
se mohou hlásit na pěší pouť – v 7.30 hod odchod od fary (návrh P. Vitvara na
začátek v 10h zamítnut – již byl dán požadavek na tisk plakátu v 9h, zkusit
příští rok)
4. Pouť do Krzeszowa – zatím se nepodařilo kontaktovat (neodpověděli na email, P. Tobek
požádá J. Janouška o napsání emailu v polském jazyce); představa – odjezd v 8 hod autobusem, v
10.30 hod na místě mše svatá, prohlídka okolí, oběd. M. Stříbrná st. a P. Forbelský zjistí u svých
sourozenců další možnosti využití času (ale může kdokoli přijít s dalším návrhem)
5. Říjen, misijní měsíc
- M. Stříbrná ml. připraví kartičky s úkoly (informace s rozdáním na Veliši 29.9. pro
přespolní, v Jičíně 6.10. pro jičíňáky)
- neděle 20.10. čtení Bible po mši sv., rozpis po 5 min, cca do 14 hod dle zájmu, číst se
může vícekrát. Matoušovo evangelium. Ohlásí se na Veliši 29.9. a v Jičíně 6.10.
M. Stříbrná ml připraví pokladničku pro dobrovolné příspěvky na misie.
- modlitební most asi 18.10.
- adorační den – pátek (datum nebyl upřesněn, možnost spojit s 18.10.), zač. adorace
14-15 h, v 17.30 h dětský růženec, poté mše svatá
6. Alfa kurzy - P. Tobek již oslovil určité lidi na organizaci, pastorační rada se vyslovila pro
pořádání, ale doporučila formaci organizátorů, kurzy by tedy proběhly až poté, pravděpodobně
příští rok
7. Kalendář akcí – bez připomínek
8. Pouť v Sedličkách – 31.10.2019 18 h, návrh P. Tobka o „předání kostela“ případnému zájemci
nedořešen
9. Vzpomínka na zemřelé

pátek 1.11. 18 h hřbitovní kostel (zazněla otázka, zda nabídnout pravoslavné církvi
převod kostela, nepadlo konečné rozhodnutí, P. Tobek by měl zjistit
zájem ze strany pravoslavných)
sobota 2.11. 9 h sv. Ignác
10. Pobožnosti na hřbitovech – viz rok 2018
11. Adventní duchovní obnova – na postní dobu domluven P. Romportl, ale v Hořících povede
postní obnovu P. Kodet – přesný termín ještě není, možnost připojit se k Hořicím, v Jičíně by pak
obnova nebyla, J. Vitvarová se zeptá P. Romportla, zda by mu to nevadilo a zda by nemohl přijet v
adventě
- M. Stříbrná ml. zjistí možnost postní duchovní obnovy na téma Svátost smíření – laický misionář
Václav Čáp
- v úvahu připadají termíny 7. nebo 12.12.
12. Další body dle návrhů členů PRF:
a) pravidelné pěší poutě na Loretu – souhlas
b) misijní den dětí v Proseči – neuskuteční se, M. Stříbrná ml. nemůže zajistit
c) obnova farních výletů – bude projednáno na příští schůzce PRF
d) společná snídaně po borátech – bude projednáno na příští schůzce PRF
e) kropenka na kůru – bude zajištěna v prostoru před kůrem
f) schola – měla by hrát vždy 1x za měsíc při ranní nedělní mši sv. a 1x za měsíc na páteční
dětské (ostatní pátky zajistí hudební doprovod někdo jiný – na starosti má J. Janoušek)
g) páteční dětská mše sv. – 1x za měsíc P. Jakoubek (pravděpodobně 3. pátek v měsíci, v záři
27.9.)
13. Příští zasedání PRF – čtvrtek 7.11.2019 v 18 hod

