
Zápis z pastorační rady farnosti Jičín 7. 11. 2019 
Přítomní: Viz prezenční listina 

 

1. Ohlédnutí za akcemi: 

Pouť do Krzeszówa 

Pro malý zájem vyšla doprava draze. Návrhy pastorační rady na zlepšení informovanosti 

farníků o akcích a poutích: 

- ohlášky od organizátora akce v dostatečném časovém předstihu 

- možnost přihlášení se u konkrétního organizátora ihned po vyhlášení 

- přesný program poutě s informací o možnosti stravování 

- v případě malého zájmu zrušení akce 

 

Misijní měsíc říjen 

- Misijní most modlitby s dětskou  adorací – děti se připravily a pěkně prožily, dětský misijní    

růženec (pozitivní ohlas na předříkávání do mikrofonu) 

- Biblické čtení – vzhledem k nemožnosti ohlášení v den akce byl zřejmý menší zájem, přesto 

účastníci hodnotili čtení pozitivně. 

- Kartičky s úkoly o třech říjnových nedělích – rozebrány, ale bez zpětné vazby 

- Do misijní pokladničky vybráno a na misie posláno 2000,- Kč. 

 

Mše sv. v kostele P. M. de Salle 

- nespokojenost nad stavem kostela (neuklizen) 

- pozitivní reakce na slavení mše sv. o svátku Věrných zemřelých 

 

Pobožnosti na hřbitovech proběhly dle plánu 

 

2. Adventní misijní jarmark 1. 12. 

- prodej objednaných adventních věnců po ranní mši svaté  

- přizvání farníků, pokud budou mít zájem přidat své výrobky k prodeji 

 

3. Rorátní mše svaté – od 4. 12. do 21. 12.  

V sobotu 21. 12. Snídaně v zimní kapli kostela sv. Ignáce, poté následuje Vánoční úklid kostelů 

 

4. Vánoční výzdoba – objednání stromků do kostelů u p. Ondřeje Stříbrného 

- jednoduchá vkusná výzdoba stromu u sv. Jakuba 

 

5. Vánoční zpověď   

20. 12. od 16:00 u sv. Jakuba, budou zpovídat tři zpovědníci.  

Během svátosti smíření bude tichá adorace, od 17:00 navazuje mše svatá. 

 

6. Vánoční bohoslužby – v obvyklých časech 

Štědrý den 16:00 dětská „půlnoční“ u sv. Ignáce (položení cedulek RESERVE na přední lavice 

v kostele pro farní rodiny zajistí M. Stříbrná po předchozí mši sv.) 

 24:00 Půlnoční mše sv. u sv. Jakuba 

 

 



7. Výstava betlémů v kostele sv. Ignáce  

úterý 24. 12.  od 16:00 během mše svaté a krátce po ní 

od středy 25. 12. od 14:00 – 15:45 

dále 27. 12. 28. 12., 19. 12., 1. 1.2020, 3. 1., 4. 1., 5. 1.  Přesný čas bude uváděn na nástěnkách. 

8. Živý betlém 25. 12. od 16:00 v kostele sv. Jakuba 

- hrají děti nejen z farnosti 

- výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na papežská misijní díla dětí 

 

9. Tříkrálová sbírka 

- farnost požádána o zázemí pro koledníky – schváleno 

- snaha o získání nových koledníků – na základě osobního pozvání (farníků) 

- koncert Betlémská hvězda 5. 1. od 16:00 

 

10. Předání kostelů 

-  Sedličky – schváleno předání (pokud bude mít zájem město Jičín) 

-  P. M. de Salle – zamítnuto, zůstává v majetku farnosti 

-  p. Tobek informoval kostele v Dolanech zničeném v 50. letech 

 

11. Farní výlety 

- 3 výlety za rok 

- pokračování pěších poutí z Jičína na Loretu  

 

12. Farní zpravodaj 

- grafický návrh i zpracování si vzal na starosti Prokop Vitvar 

- stručné informace na formátu A5 o farních akcích v nejbližším období 

- rozdáván na lavice během poslední neděle v měsíci. 

 

13. Anketa pro zjištění zájmů a potřeb našich farníků 

- předběžný návrh otázek do ankety  

- průběžné přijímání návrhů na vylepšení 

 

14. Mše sv. ve všední den (po, út, st) 

- na žádost pravidelných účastníků přesunut čas v zimním období na 17.00 

 

15. Pozvání na duchovní obnovy  

Sobotka – 7. 12. p. Michalec 

Hořice - 22. 2. p. Vojtěch Kodet  

Jičín - Postní duchovní obnova – Milan Romportl 

 

16. Farní „příměstský tábor“ 

- Zjištěn zájem u rodičů přibližně 15 dětí ve věku 5 – 11 let 

- je třeba stanovit přesný termín – návrh 10. – 14. 8. 2020 

- upřesnění programu a termínu s „vedoucími“ 

 

 

 

 

 



17. Duchoní obnova pro farnost na téma Svátost smíření 

- navržen víkend 18. – 19. 4., potvrdí telefonicky s p. Václavem Čápem p. Tobek 

- návrhy na přizvání dalších kněží: 

 p. Herold, p. Jan Mach, p. Jiří Šlégr, p. Jan Petřinec, p. Jan Lukeš 

 

18. Další informace 

- V Loretánské bazilice v Římě bude otevřena Svatá brána od 8. 12. 2019 do 10. 12. 2020 

- Kropenka na kůr  je pořízena, stačí připevnit 

- Žehnání domů v týdnu od 6. 1. do 19. 1. 

- Páteční dětská mše sv. 2. pátek v měsíci p. Jakoubek 

- Farní víkend pro rodiny na Betyně – 20. 3. 

- Žádost pastorační rady, aby nedělní ranní mše sv. sloužil p. Prokop Tobek 

- Termín 1. sv. přijímání - 26. 4. 2020 

 

18. Příští zasedání PRF – čtvrtek 16.1. 2020 v 18 hodin 

 

 


