
POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 17.3. DO 24.3. 2019 

 

NEDĚLE 17.3. 

2.POSTNÍ 

9:00 za + Jaroslava Floriána sv. Jakub 

9:00 VELIŠ   

10:30 OSTRUŽNO  

10:30 SAMŠINA   

18:00 za + manžela a jeho rodiče podle úmyslu dárce sv. Ignác 

PONDĚLÍ 18.3. 18:00 za sílu Ducha Svatého sv. Ignác 

ÚTERÝ 19.3. 
 sv. Josef, snoubenec 
P.M. 

18:00 za + dárce mešních fundací sv. Ignác 

STŘEDA 20.3. 18:00 za zdraví a B. pomoc pro rodinu Novotnou sv. Ignác 

ČTVRTEK 21.3. 
16:00 za + Jiřího a Jarmilu Pajerovy NEMOCNICE 

18:00 VYSOKÉ VESELÍ  

PÁTEK 22.3. 
8:00 za Anežku Bystrickou a rodiče sv. Ignác 

18:00 za zdraví a B. pomoc pro rodinu Drvarovou sv. Ignác 

SOBOTA 23.3. 18:00 na poděkování za manželství a rodinu sv. Ignác 

NEDĚLE 24.3. 

3.POSTNÍ 

9:00 za Boženu a Karla Jedličkovy, rodiče a sourozence sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO  

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 5 435,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. V letošním roce bude postní almužna určena na dovybavení učebny náboženství na faře, kde je 

nezbytné zakoupit ještě židle a věšák. 
3. Ve středu je od 16 hodin setkání členů Mariánského večeřadla. 
4. Jste zváni také na pravidelné křížové cesty, kterou se budeme modlit vždy v pátek a v neděli od 

17:30.  
5. Příští neděli je sbírka na plošné pojištění majetku naší diecézi. Prosím o vaši štědrost. Také v naší 

farnosti tato pojistka vypomohla mnohem více, než kolik jsme do ní prostřednictvím sbírek dali. 
6. Podobně jako v uplynulém roce se naše farnost zapojí do akce 24 hodin pro Pána, která vychází 

na dny 29.-30.března. Tento den strávený v modlitbě začne při mši svaté v 18 hodin v pátek 29. 
března. Stejně jako v minulém roce pak můžete prožít tento den tím, že se půl hodiny budete doma, 
případně na jiném místě, modlit. Celý den pak bude zakončen adorací a mší sv. V sobotu v 18 
hodin. Nezapomínejte se tedy zapisovat a zapojit do této iniciativy. Je to další příležitost, jak vyjádřit 
sounáležitost s naší farní rodinou. 

7. Srdečně zveme na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 6. dubna. 
8. Upozorňuji také na nový pořad o liturgii. Kde se postupně budete moci seznámit se mší sv. Pořady 

najdete na internetových stránkách youtube.com/liturgiecz 
9. Můžete se stále zapisovat na čtení během nedělní liturgie, na vedení křížové cesty a na putování 

ikony naší farností. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA3VLCQxAZ6NrY_xqxUzrFe0

