POŘAD BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI JIČÍN
V TÝDNU OD 12.5. DO 19.5. 2019

NEDĚLE 12.5.
4. VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ 13.5.
ÚTERÝ 14.5.
sv. Matěj, apoštol
STŘEDA 15.5.
ČTVRTEK 16.5.
sv. Jan Nepomucký, kněz
PÁTEK 17.5.
SOBOTA 18.5.
NEDĚLE 19.5.
5. VELIKONOČNÍ

9:00
9:00
10:30
10:30
18:00
18:00

za + manžela a ostatní zemřelé z toho rodu

sv. Jakub

VELIŠ - BOHOSLUŽBA SLOVA
OSTRUŽNO
SAMŠINA - BOHOSLUŽBA SLOVA
na úmysl dárce
na úmysly Neposkvrněného Srdce Panny
Marie
za všestrannou Boží pomoc a milost pro

sv. Ignác
sv. Jakub

18:00 manžela a celou rodinu

sv. Jakub

18:00 za + Jaroslava Floriána a oboje rodiče

sv. Jakub

za živé a + zaměstnance a pacienty jičínské

16:00 nemocnice
18:00 VYSOKÉ VESELÍ
8:00 za živé a + členy Rytířstva Neposkvrněné
18:00 za + otce a bratra podle úmyslu dárce
18:00 za + Jana Vosáhla
9:00 na poděkování za zdraví v celé rodině
9:00 VELIŠ
10:30 SAMŠINA
10:30 OSTRUŽNO
18:00 za rádio Proglas a televize Lux a Noe

NEMOCNICE
sv. Jakub
sv. Ignác
sv. Ignác
sv. Jakub

sv. Ignác

Úmysly mší svatých přijímáme po každé mši svaté na faře.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou.

Sbírka minulé neděle vynesla 6 500,- Kč. Pán Bůh zaplať.
2. Dnes je sbírka na bohoslovce. Děkujeme za Vaši štědrost.
3. Po mši sv. jste zváni na faru na besedu s bohoslovci.
4. V pondělí proběhne Biblická hodina s postavičkami. Začátek v 19 hodin na faře.
5. Ve středu proběhne setkání členů Mariánského večeřadla. Začátek v 16 hodin na faře.
6. V sobotu proběhne farní brigáda. Sraz v 9 hodin v kostele sv. Ignáce. Pro všechny se práce najde.
7. První setkání v rámci přípravy na biřmování se uskuteční tento pátek po večerní mši sv. Bude se
jednat o krátké informativní setkání.
8. Výsledky voleb do pastorační rady farnosti a její celkové složení najdete na internetu a na nástěnce.
9. Připomínám, že církev každému katolíkovi ukládá alespoň jednou za rok přistoupit ke svátosti
smíření a svatému přijímání a doporučuje k tomu právě dobu velikonoční.
10. Máte příležitost se zapisovat na čtení během nedělní liturgie a na putování ikony naší farností.
1.

