
Zasedání Pastorační rady farnosti Jičín 10.4.2018 

Přítomni: viz Prezenční listina  
 

1. Zhodnocení uplynulého období – doba postní, Velikonoce a další 
1.1. Pomazání nemocných 
 Proběhlo pomazání nemocných – kladné hodnocení.. Napříště může být i mše 
v Ostružně od 10:30 neboť dle zkušeností se to stihne s časovou rezervou. 
 24 hodin pro Pána – Dříve informovat lidi v ohláškách a lépe informovat o této 
akci lidi, aby věděli o čem to je ( letáčky ). 
 Předvelikonoční zpověď – osvědčilo se zpovídat přede mší. Návrh – nechat 
pouze 2 kněze?? 
 Postní duchovní obnova – účast něco ke 20 lidem. Nechat formát ½ den návrh. 
1.2. Velikonoce 
1.2..1. průvod od sv. Ignáce ke sv. Jakubovi určitě zachovat. 
1.2..2. Zelený čtvrtek – poděkování všem. Adorace se protáhla až do půlnoci což bylo 
také moc hezké. 
1.2..3. Velký pátek – zachovat jako letos (9h – křížová cesta, 15h – obřady) 
Zpívané pašije na pátek zachovat i přes rozporuplné ohlasy. Je tu návrh zpívat pašije 
ne z kůru, ale dole do mikrofonu. 
1.2..4. Bílá sobota – poděkování ministrantům!! 
- Adorace – slabá účast 
- Napříště zařídit zrušení zpěvu INDIÁNů a jiných potulných muzikantů!!! 
1.2..5. Květná neděle - zachovat průvod od Ignáce k Jakubovi 
1.2..6. Velikonoční pondělí – ok 
1.3. Postní pokladničky – výtěžek přes 17 000,-Kč 
1.4. Přemístění svatostánku – Ohlasy kladné 
 

2. Slavnost těla a krve Páně – Boží tělo 
- jediná mše svatá v neděli 3.6.2017 v 9 hod v kostele sv. Jakuba s průvodem do 
kostela sv. Ignáce – celofarnostní 
3. První svaté přijímání 
- 10.6.2018 – bude mše společně s 1. sv. přijímáním u sv. Jakuba 

 
4.  

            Noc kostelů: 
4.1.   Bude dne: 25.5.2018, budou otevřeny 2 kostely v Jičíně a kostel v Ostružně 
4.2. kostel sv. Ignáce – 16.00 – 21:00 hod 
4.3. kostel sv. Jakuba – 19.30 – 22.30 hod 
4.4. kostel v Ostružně – 18.00 – 21.00 hod 
 - Na noc kostelů pozvat  i průvodce ( mají nastudováno a bylo by to celkem dobré je využít :-)  
Více se dozvíte na internetu. 

 
5. Žehnání školákům a pedagogům -  proběhne v pátek 7.9.2018 na dětské mši 
od 18:00 u sv. Ignáce. Po mši bude TÁBORÁK na farní zahradě. 
 
6. Brigáda – dne 12.5.2018 od 9:00 proběhne brigáda u sv. Jakuba. Bude se 
uklízet kostel. 
7. 27.4.2018 – bude táborák na FAŘE – všichni jsou zváni 
 



8. Podzimní pouť do Luže – pouť se mší se uskuteční 22.9.2018 
 

9. Fajn Farnost – Hledá se inspirace pro články a rozhovory. Hlavně ale se hledá 
pomoc s vedením časopisu a podpora při sestavování témat atd. 
 
 

10. Poutě 2018 
12.5. – sv. Jan Nepomucký, Bukvice 

27.5. – Nejsvětější Trojice, za Ostružnem. 

8.6. – Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Březina 

29.6. – Ossárium 

1.7. – sv. Prokop, Drštěkryje 

sv. Prokop, Nadslav 

29.7. –  9:00 a  18:00 sv. Jakub, Jičín 

sv. Anna, Dolní Lochov 

5.8. – 9:00 a 18:00 sv. Ignác, Jičín 

11.8. – Proměnění Páně, Ohaveč 

15.8. – Nanebevzetí Panny Marie, Loreta 

26.8. – sv. Bartoloměj, Brada 

15.9. – Povýšení sv. Kříže, Mše bude POUZE v Robousích – v Jičíně mše svatá NEBUDE!!! 

18.9. – Povýšení sv. kříže, Ostružno 

30.9. – sv. Václav, Veliš, Samšina 

6.10. – Andělé strážní, Hlásná Lhota 

 
11. Ostatní 
Na závěr chceme vyjádřit velké poděkování všem novým kostelníkům. :-):-) 

 

12. Příští zasedání PRF v úterý 11.9.2017 v 19:00 na faře 

 


