
Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Jičín 6.11.2018 od 19:00 na jičínské faře 

Zhodnocení uplynulých akcí 

- 15.9.2018 – pouť v Robousích – spokojenost, zachovat i do příštích let 
- 22.9.2018 – pouť na Chlumek u Skutče – pozitivní hodnocení od účastníků. Bylo vcelku dost 

poutníků, ale volná místa v autobuse ještě byla 
- 14.10.2018 – žehnání varhan v Jičíně – pozitivní reakce na přítomnost biskupa Jana 
- 31.10.2018 – pouť ve hřbitovním kostele v Sedličkách – náročná příprava pro jednu 

bohoslužbu (úklid po holubech), kostel nebyl „důstojně“ připraven na bohoslužbu. Do 
budoucna se zvážit pořádání této poutě. 

- 4.11.2018 – dušičkové pobožnosti na hřbitovech – na vesnicích se konaly po mši svaté, 
zůstávali pouze lidi z kostela. V Jičíně tradičně velká účast 

Plánované farní aktivity v průběhu adventu a Vánoc 

- Mše svatá se zpěvy rorátů v kostele sv. Ignáce v Jičíně od 06:45 v těchto termínech: 5.12; 
8.12; 12.12; 15.12; a 19.12 

- V neděli 2.12.2018 proběhne po mši svaté misijní jarmark 
- Přednáška o činnosti Charity v Jičíně proběhne 7.12.2018 na jičínské faře. Čas bude upřesněn 

po dohodě s panem Rejlkem. 
- Adventní duchovní obnova proběhne ve farnosti v sobotu 8.12.2018 a povede jí P.Šlégr 
- Příprava vánoční výzdoby v kostele sv. Jakuba v Jičíně proběhne v sobotu 22.12.2018 od 

09:00. P. Prokop Tobek vyzval k redukci počtu vánočních stromků – tento bod nebyl 
jednoznačně dořešen – bude se řešit operativně podle kvality stromků.  

- Vánoční výzdobu v kostele sv. Ignáce zajistí kostelník Jiří Drška s rodinou 
- Při nedělní mši svaté 23.12.2018 proběhne žehnání betlémského světla 
- Betlémské světlo se bude roznášet do nemocnice a domova pro seniory na Štědrý den 

24.12.2018, sraz účastníků v 09:00 na jičínské faře 
- Program vánoční bohoslužeb – viz přiložená tabulka 
- 25.12.2018 od 16:00 proběhne v Jičíně v kostele sv. Jakuba divadelní představení Živý betlém 

v podání dětí naší farnosti 
- Výstava betlémů v kostele sv. Ignáce proběhne pravidelně od 16:00 – 18:00 před 

bohoslužbami  v těchto termínech (25.12; 28.12; 29.12; 30.12; 1.1.; 4.1.; 5.1. a 6.1.) Ve dvou 
dnech a to 25.12. a 6.1., bude z důvodu dalšího programu (Živý betlém a Betlémská hvězda) 
kostel otevřen od 14 do 15:45 hodin 

- Obnova manželských slibů proběhne v neděli na svátek sv. rodiny 30.12.2018 při mši svaté 
v kostele sv. Jakuba v Jičíně. Je potřeba zajistit 40 květin. 

- Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 5.1.2019, kterou zajišťuje Jičínská Charita 
- Betlémská hvězda proběhne 6.1.2019 od 16:00 v Porotním sále na jičínském zámku 

Z plánovaných akcí připomínáme farní brigádu 18.5.2019 

Noc kostelů 24.5:2019 – v letošním roce je v plánu otevřít kostel sv. Jakuba v Jičíně a jeden kostel 
v naší farnosti. O výběru kostela bude rozhodnuto na příští pastorační radě. Podklady zašle p. Jan 
Janoušek 

Příští zasedání pastorační rady farnosti proběhne 8.1:2019 od 19:00 na faře v Jičíně. 



Zapsal: Jan Janoušek 
Kontroloval: P. Prokop Tobek  


