
POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 13.1. DO 20.1. 2019 
 

NEDĚLE  13.1. 

 KŘEST PÁNĚ 

9:00 za + manžela Milana a oboje rodiče sv.Jakub 

9:00 VELIŠ – BOHOSLUŽBA SLOVA  

10:30 OSTRUŽNO   

10:30 SAMŠINA – BOHOSLUŽBA SLOVA  

18:00 na úmysl dárce sv. Ignác 

PONDĚLÍ 14.1. 18:00 za rod Jiránků sv. Ignác 

ÚTERÝ 15.1. 18:00 za + maminku sv. Ignác 

STŘEDA 16.1. 
9:00 DOMOV PRO SENIORY  

18:00 na úmysl dárce sv. Ignác 

ČTVRTEK 17.1. 

sv. Antonín, opat 

16:00 na úmysl dárce Nemocnice 

18:00 VYSOKÉ VESELÍ  

PÁTEK 18.1. 

P.M., Matka jednoty křesťanů 

8:00 na úmysl dárce sv. Ignác 

18:00 za + dítě podle úmyslu dárce sv. Ignác 

SOBOTA 19.1. 18:00 na úmysl dárce sv. Ignác 

NEDĚLE  20.1. 

2. v mezidobí 

9:00 za B. pomoc a dar zdraví pro syna Ondřeje sv. Jakub 

9:00 VELIŠ – BOHOSLUŽBA SLOVA  

10:30 OSTRUŽNO – BOHOSLUŽBA SLOVA  

10:30 SAMŠINA   

18:00 na úmysl dárce sv. Ignác 
Úmysly mší svatých přijímáme po každé mši svaté na faře. 

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

1. Sbírka minulé neděle vynesla 7 029,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. Minulou neděli proběhla před vchodem do kostela také Tříkrálová sbírka, při které se 

vybralo 11 557,- Kč. Děkujeme. 
3. V pondělí ve 14 hodin si budete moci uklidit betlémy z kostela sv. Ignáce, které jste zapůjčili 

na výstavku. 
4. V pondělí proběhne Biblická hodina s postavičkami. Začátek v 19 hodin na faře. 
5. V úterý je od 16 hodin na faře setkání členů Mariánského večeřadla. 
6. Ve čtvrtek je na faře setkání předškoláků. Začátek v 16 hodin. Všechny zveme. 
7. V pátek začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Nezapomínejte ve svých modlitbách 

také na tento úmysl. 
8. Můžete se stále zapisovat na čtení během nedělní liturgie a na putování ikony naší farností. 
9. 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. 

 

 

 

 

 

 



 


