
Zasedání Pastorační rady farnosti Jičín 3.5.2016 

Přítomni: viz Prezenční listina 
 

1. Zhodnocení uplynulého období – doba postní, Velikonoce a další 
1.1. Pomazání nemocných 
 10.2.2017 proběhlo pomazání nemocných – kladné hodnocení a dát dříve vědět 
v ohláškách 
 Popelec – Bude pouze ve středu – je již zakázáno v neděli. Toto by mělo být 
jasně a včas v ohláškách oznámeno. 
 Předvelikonoční zpověď – Zpovídat se bude též před duchovní obnovou. 
Posílit pátek před květnou nedělí.  
1.2. Velikonoce 
1.2..1. Zelený čtvrtek 
1.2..2. 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..3. Bílá sobota 
1.2..4. Květná neděle – bude kvůli délce posunuta mše na Ostružně od 11:00 hodin. 
Návrh začínat průvod u Ignáce – musí se projednat min. ½ roku předem a dát včas v 
ohláškách vědět změnu. Případně otisknout změny i do Fajn farnosti 
1.2..5. Velikonoční pondělí – mše sv. večer, ponechat 
1.3. Postní pokladničky – výtěžek bude věnován na samotné matky s dětmi v 
nouzi 
1.4. Duchovní obnova – hodnocena kladně. Určitě pokračovat. Nejlepší by byl 
celý den. 
1.5. Přemístění svatostánku – Ohlasy kladné 
 

2. Slavnost těla a krve Páně – Boží tělo 
 jediná mše svatá v neděli 18.6.2017 v 9 hod v kostele sv. Jakuba s průvodem 
do kostela sv. Ignáce (viz 2016) 

 
1. Noc kostelů: 
1.1. 9.6.2016, budou otevřeny 2 kostely v Jičíně a kostel v Ostružně 
1.2. kostel sv. Ignáce – 16.00 – 21:00 hod 
1.3. kostel sv. Jakuba – 19.30 – 22.30 hod 

19:30 – 21-30 – Meditace při svíčkách 
zazní staré liturgické chorály, které budou prokládány četbou 
21:30 – 22:30 - Adorace se zpěvy z Taize 

1.4. kostel v Ostružně – 18.00 – 21.00 hod?? 
 
Více se dozvíte na internetu. 

 
1. Prázdninový program – Během prázdnin se ruší páteční večerní mše. Nedělní 
večerní mše budou od 18:00 
 
2. Ekonomická rada  -  jako zástupce FR byl FR zvolen do Ekonomické rady 
Pavel Forbelský a to jednohlasně. 
 



3. Brigáda – dne 6.5.2017 proběhne hned po skončení mše na Loretě brigáda na 
dřevo v Ostružně. 
 
4. Pouť do Jablonného – pouť se mší se uskuteční 8.5.2017 – odjezd 8.5. v 8:00 
od Fary. Tam také sraz. Mše v Jablonném od 10:00. Mše bude obětována za Ondru 
Koláčného. 
 

5. Pouť do Neratova – je dohodnut předběžný termín 30.9.2017 
 
 

6. Poutě 2016 
so 13.5. – sv. Jan Nepomucký, Bukvice 
ne 11.6.– Nejsvětější Trojice, za Ostružnem – 11.00 hod, Čejkovice – 14.30 – boh. slova 

pá 23.6. – Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Březina, 18 hod 

ne 25.6. – Requiem za vojáky, Ossárium, 15.00 hod 

ne 2.7. – sv. Prokop, Nadslav, 9 hod, Drštěkryje, 10.30 hod (místo Samšiny) 

ne 23.7. – sv. Jakub, Jičín, 9 a 18 hod 

sv. Anna, Dolní Lochov, 10.30 hod procesí, 11 hod mše sv. ?? 

ne 30.7. – sv. Ignác, Jičín, 9 a 18 hod 

út 15.8. – Nanebevzetí Panny Marie, Loreta, 18 hod, ranní mše sv. – 8.00 sv. Jakub 

ne 27.8. – sv. Bartoloměj, Brada, 15 hod 

ne 17.9. – Povýšení sv. kříže, Ostružno, 10.30 hod 

ne 24.9. – sv. Václav, Veliš (9 hod), Samšina (10.30 hod) 

so 7.10. – Andělé strážní, Hlásná Lhota, po poslední mši sv. na Loretě pouť k Andělům strážným 

 
7. Ostatní 
Byl ohlášen záměr o znovuobnovení vchodu gotického portálu na vstup do zimní 
kaple Ignáce pro účely mše. 

 

8. Příští zasedání PRF v úterý 5.9.2017 v 19:00 na faře 

 


