POŘAD BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI JIČÍN
V TÝDNU OD 24.6. DO 1.7. 2018
NEDĚLE 24.6.
NAROZENÍ JANA KŘTITELE
PONDĚLÍ 25.6.
ÚTERÝ 26.6.
STŘEDA 27.6.
ČTVRTEK 28.6.
sv. Irenej, biskup a mučedník
PÁTEK 29.6.
sv. Petr a Pavel, apoštolové

9:00
18:00
18:00
18:00
18:00
17:00

za + Miloslava Veselku a oboje rodiče
ke cti sv. Sekundiny a za město Jičín
za + Růženu Marksovou, manžela a jejich rodiče

za Milana Kuncíře a rodiče z obou stran
na úmysl dárce
za všestrannou Boží pomoc a milost pro
manžela a celou rodinu
za + Zdeňka Novotného a jeho rodiče

8:00
18:00 za ochranu P.M. a B. pomoc pro hořícký hospic

za živé a + zaměstnance a pacienty jičínské
nemocnice
za
+ Miloslava Vondráčka a rodiče
9:00
NEDĚLE 1.7.
18:00 za + Zdeňka Novotného
13. v mezidobí
Úmysly mší svatých přijímáme po každé mši svaté na faře.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou.
SOBOTA 30.6.

18:00

sv.Jakub
sv. Ignác
sv.Jakub
sv.Jakub
sv.Jakub
Nemocnice
sv.Jakub
OSSÁRIUM
sv. Ignác
sv. Jakub
sv. Ignác

BOHOSLUŽBY V OKOLÍ
NADSLAV

OSTRUŽNO

DRŠTĚKRYJE

Neděle: 9:00 - POUTNÍ

Neděle: 10:30

Neděle: 10:30 - POUTNÍ

1. Sbírka minulé neděle na pastorační aktivity v diecézi vynesla 6 496,- Kč. Zaplať Pán Bůh.
2. Dnes je sbírka na Charitu. Dopis k této sbírce si můžete přečíst na nástěnce, případně na
farních stránkách. Prosím o Vaši štědrost.
3. Dnes vychází také nové a zároveň poslední číslo časopisu Fajn farnost. Děkuji všem, kteří
se podíleli na jejím vydávání a především Jitce Vitvarové a Ludmile Bretové.
4. Dnes jste také zváni na pouť do Chyjic. Začátek mše sv. v 16 hodin.
5. Vyšel Diecézní kalendář na rok 2019. Cena za kus je 69,- Kč. Zájemci se mohou stavit na
faře.
6. Vzadu za lavicemi se můžete zapisovat na čtení během nedělní mše sv.
7. Rovněž se můžete zapisovat na putování ikony B. milosrdenství.

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ

Vážení a milí bratři a sestry,
opět po roce přicházíme s prosbou o podporu při sbírce, která je určena na spolufinancování
aktivit Charity v naší diecézi. Obracíme se na Vás s velkou důvěrou, stejně jako v minulých
letech.
Vzpomínám na slova papeže Františka, která pronesl po požehnání při vigilii v neděli Božího
milosrdenství 3. dubna 2016 na náměstí sv. Petra:
„Právě kvůli svému milosrdenství se Bůh stal jedním z nás: „Vždyť svým vtělením se jistým
způsobem spojil s každým člověkem, on sám, Boží Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí
přemýšlel, lidskou vůlí jednal. V Ježíši se proto nejenom můžeme rukama dotknout Otcova
milosrdenství, nýbrž jsme podněcováni, abychom se sami stávali nástrojem Božího milosrdenství.
O milosrdenství se lehce mluví, je však náročnější stávat se jeho konkrétními svědky. Toto úsilí
trvá celý život a nemělo by se nikdy zastavit. Ježíš nám řekl, že máme být „milosrdní jako Otec“
(Lk 6,36). To zabere celý život!
Charita je a pevně věřím, že vždy bude, jedním z oněch „nástrojů Božího
milosrdenství“ a vy nám dnes můžete hmatatelnou formou pomoci.
Kdo sleduje naše webové stránky, tak ví, že na mnoha různých místech diecéze
usilujeme o to, aby se „Boží milosrdenství“ projevovalo konkrétním způsobem na všech,
kteří vyhledávají naše služby. Nejen u nás, ale také v indických diecézích Belgaum a
Bangalore, kde - nejen s naší pomocí – roste počet dětí a rodin, kterým se i díky Vám
daří dávat naději na lepší život.
Svatý otec vyjádřil přání, aby „Charita byla oním pohlazením, které církev dává svému
lidu“. My se o to snažíme a prosíme Vás, abyste nám v tomto úsilí pomohli, jak štědrostí
při této sbírce, ale třeba také aktivní dobrovolnickou pomocí. Potřebujeme Vás! A
děkujeme Vám…
Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové

RNDr. Jiří Stejskal
ředitel

Mons. Josef Suchár
prezident

