
POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 16.12. DO 23.12. 2018 
 

NEDĚLE  16.12. 

3. adventní 

9:00 za + Jarmilu a Otu Zettlovi sv.Jakub 

18:00 za + z rodiny Novotných a Netolických sv. Ignác 

PONDĚLÍ 17.12. 18:00 za živé a členy Rytířstva Neposkvrněné sv. Ignác 

ÚTERÝ 18.12. 18:00 
za B. pomoc a sílu pro pro dárkyni a 
jejího manžela 

sv. Ignác 

STŘEDA 19.12. 6:45 za + maminku sv. Ignác 

ČTVRTEK 20.12. 
16:00 na úmysl dárce NEMOCNICE 

18:00 VYSOKÉ VESELÍ  

PÁTEK 21.12. 
8:00 

za + sestru Bernadetu Pánčiovou a za 
živé a + členy Rodiny Neposkvrněné 

sv.Ignác 

18:00 
za ochranu P. Marie a Boží pomoc pro 
hořický hospic 

sv. Ignác 

SOBOTA 22.12. 18:00  sv. Ignác 

NEDĚLE  23.12. 

4. adventní 

9:00 za + Miloslava Vondráčka  a jeho rodiče sv. Jakub 

18:00 za + Blanku Netolickou a její rodiče sv. Ignác 

Úmysly mší svatých přijímáme po každé mši svaté na faře. 

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou. 

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

VELIŠ OSTRUŽNO SAMŠINA 

Neděle: 9:00  Neděle: 10:30  Neděle: 10: 30  

1. Sbírka minulé neděle na bohoslovce vynesla 7 560,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. Jste zváni na koncert pořádaný spolkem Organum Cantate. Začátek dnes v 16 hodin 

v kostele sv. Jakuba.  
3. Upozorňujeme, že předvánoční svátost smíření bude v pátek 21.12. od 16:30 hodin. Konec 

podle zájmu. Prosím, abyste se nespoléhali na to, že po celou dobu budou přítomni všichni 
zpovědníci. Pokud nebude delší dobu koho zpovídat, pak půjdou zpovědníci domů. 

4. V sobotu od 9 hodin se bude připravovat vánoční výzdoba v kostele sv. Jakuba. Práce se 
najde pro všechny. 

5. Kdo jste ochotni půjčit betlém na výstavu betlémů naší farnosti, prosím, abyste je v neděli 
23.12. přinesli ve 14 hodin do kostela sv. Ignáce. 

6. Pokud byste chtěli kalendáře s katolickým kalendáriem, obraťte se na paní Šikýřovou. 
7. K prodeji nabízíme také knihu o historii naší farnosti, jejímž autorem je pan Drška. Cena za 

výtisk je 150,-Kč.  
8. Můžete také dávat úmysly na mši sv. pro příští rok. Vzhledem ke stále se zvyšujícím se 

nákladům bychom přivítali, kdybyste jako dar za odsloužení mše sv. dávali 150,- Kč. 
Nezapomeňte, že není nic lepšího než spojit s Nejsvětější obětí modlitbu za naše drahé. 


