
Zasedání Pastorační rady farnosti Jičín 5.9.2017 

Přítomni: viz Prezenční listina 
 

1. Zhodnocení uplynulého období – poutě v době letních prázdnin 
 Na uplynulé poutě byly kladné ohlasy. Účast byla hojná 
 Pro příště poutě ohlašovat více dopředu, minimálně vyrobit i plakáty  
 
2. Kalendář  
Kalendář plánovaných akcí byl členům pastorační rady rozeslán v předstihu 30.8.2017 
prostřednictvím e-mailu. Doplněny a upřesněny jsou níže uvedené akce: 

 30.9.2017 farní pouť do Neratova (odjezd autobusu v 7:30 z Jičína, návrat 
okolo 19.hod). 

 1.10.2017 bude v kostele sv. Jakuba posvícení. 
 V termínu 14. – 15.10.2017 proběhne dvojvikariátní setkání mládeže na Pecce. 
 Mše svatá 2.11.2017 (Vzpomínka na všechny zemřelé) bude od 18:00 v kostele 

Panny Marie de Salle (hřbitovní kostel) 
 Pobožnosti na hřbitovech v neděli 5.11.2017 

o 15:00 Nadslav 
o 16:00 Jičín 
o 16:00 Samšina 
o 17:00 Ostružno 

 
 Letos vychází 4. neděle adventní na Štědrý den. Mše svatá ráno bude pouze 

v 9.hodin v kostele sv. Jakuba v Jičíně. Ostatní dopolední mše svaté nebudou. 
Podrobný rozpis Vánočních bohoslužeb bude na programu na další pastorační 
radě. 

 3. – 8.5.2018 je v plánu farní pouť – o možném místě se jedná. Předběžně jsme 
se shodli, abychom navštívili poutní místa v Polsku a na Slovensku. 
Podrobnosti budou upřesněny na dalších pastoračních radách. 

 12.5.2018 farní brigáda 
 

3. Mše svaté pro děti 
Na PRF byl projednáván návrh na přesunutí dětských mší svatých z pátku na 
neděli. Tato dětská mše svatá bude 1x za 14 dní – rozpis bude dodán. 
Hovořili jsme o formátu, co by v této mši svaté mělo být navíc – kázání pro děti 
(alespoň krátká část), přímluvy dětí, zapojení dětí do obětního průvodu a do 
modlitby Otče náš. Občas by hrála schola. Postupně se to bude doplňovat. 
K tomuto tématu se vrátíme i na následujících pastoračních radách. 
V pátek zůstane večerní mše svatá s doprovodem scholy. 
 

4. Různé 
Nebylo nic projednáváno.  

 

5. Příští zasedání PRF v úterý 14.11.2017 v 19:00 na faře v Jičíně 

 


