POŘAD BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI JIČÍN
V TÝDNU OD 21.10. DO 28.10. 2018
NEDĚLE 21.10.
29. v mezidobí
PONDĚLÍ 22.10.
ÚTERÝ 23.10.
STŘEDA 24.10.

za + Stanislavu a Stanislava Holáskovy
za + rodiče Kábrtovy
na poděkování Bohu a za Filipa a Vanesu
za dar deště
za rodinu Nývltovu a Vilmu
za staré a nemocné lidi a za všechny, kteří
16:00
ČTVRTEK 25.10.
se o ně starají
8:00 za + Jindřišku Kutašovou
PÁTEK 26.10.
18:00 za + z rodiny Morávkovy a Karáskovy
18:00 za + Oldřicha Teplíka
SOBOTA 27.10.
9:00 za + rodiče Hníkovy podle úmyslu dárce
NEDĚLE 28.10.
18:00 za náš národ a za naši vlast
30. v mezidobí
Úmysly mší svatých přijímáme po každé mši svaté na faře.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou.

10:00
18:00
18:00
18:00
18:00

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

BOHOSLUŽBY V OKOLÍ
ROZPIS JE NA DALŠÍ TÝDEN. TEDY TAKÉ AŽ NA DRUHOU NEDĚLI!

VELIŠ

OSTRUŽNO

SAMŠINA

Neděle: 9:00 - bohoslužba
slova

Neděle: 10:30

Neděle: 10: 30 - bohoslužba
slova

1. Dnes je sbírka na podporu misijního úsilí církve. Prosím o vaši štědrost.
2. Sbírka minulé neděle na varhany vynesla 16 310,- Kč. Pán Bůh zaplať.
3. Papežská misijní díla můžete podpořit nejenom sbírkou, ale také zakoupením misijního
kalendáře. Cena kalendáře je dobrovolná, ale již darem 150,- Kč můžete pomoci dětem
v misiích z největší bídy. Darem 300,- Kč jim pak umožníte vzdělání. Prosím,
nezapomínejte se za misie také modlit.
4. Začíná předprodej vstupenek na královský bál. Cena vstupenky v předprodeji je 180,- Kč.
Vstupenky zakoupíte u Romany Forbelské vždy v pracovní dny mezi 8 a 13 hodinou.
5. V pondělí je Biblická hodna s postavičkami. Začátek v 19 hodin na faře.
6. Ve čtvrtek od 16 hodin bude na faře setkání předškoláků. Všichni jsou zváni.
7. Srdečně zveme na pravidelná setkávání v rámci kurzů Alfa. Začátek vždy ve čtvrtek v 19
hodin v cukrárně U Kocoura. Bližší program na vývěsce, případně na farních stránkách.
8. V termínu od 26.10. do 31.10. má P. Tobek dovolenou.
9. Na začátku adventu proběhne misijní jarmark, na kterém bude možno si zakoupit také
adventní věnec a tím podpořit Papežská misijní díla. Zájemci o adventní věnec ať se co
nejdříve přihlásí paní Forbelské nebo paní katechetce Stříbrné.
10. Doplatek za pouť na Chlumek je 80,- Kč za osobu.
11. Vyšel Diecézní kalendář na rok 2019. Cena za kus je 69,- Kč.
12. Stále se můžete zapisovat na putování ikony B. milosrdenství v naší farnosti. Připomínám,
že jde především o to vyjádřit, že tvoříme jednou společenství. A týden se u této ikony
modlit. Stačí modlitby, které se modlíte každý den. Pokud byste chtěli více, inspiraci najdete
v knížečce, která je přiložena u ikony.
13. Rovněž se můžete zapisovat na nový rozpis čtení při nedělní bohoslužbě.

