POŘAD BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI JIČÍN
V TÝDNU OD 9.6. DO 16.6. 2019
9:00
NEDĚLE 9.6.
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
PONDĚLÍ 10.6.
P.M., Matka církve

ÚTERÝ 11.6.
sv. Barnabáš, apoštol
STŘEDA 12.6.

ČTVRTEK 13.6.

za + Miloslava Veselku a rodiče podle úmyslu
dárce

9:00
10:30
10:30
11:00
18:00

VELIŠ-BOHOSLUŽBA SLOVA
OSTRUŽNO-BOHOSLUŽBA SLOVA
SAMŠINA-BOHOSLUŽBA NENÍ
SLATINY
na úmysl dárce

sv. Ignác

18:00

za + Anežku Novotnou podle úmyslu dárce

sv. Jakub

18:00

za Boží pomoc pro Kamilu

sv. Jakub

18:00

za + Antonii Vanišovou

sv. Jakub

za B. pomoc, zdraví a ochranu P.M. pro celou
rodinu
J.K., nejvyšší a věčný kněz
8:00 na úmysl dárce
PÁTEK 14.6.
18:00 na úmysl dárce
18:00 za rodinu Valentovu
SOBOTA 15.6.
9:00 za + Miloslava Vondráčka a jeho rodiče
NEDĚLE 16.6.
9:00 VELIŠ-BOHOSLUŽBA NENÍ
NEJSVĚTĚJŠÍ
10:30 SAMŠINA-BOHOSLUŽBA NENÍ
15:00 OSTRUŽNO-NEJSV. TROJICE B. SLOVA
TROJICE
18:00 na úmysl dárce
Úmysly mší svatých přijímáme po každé mši svaté na faře.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

sv. Jakub

16:00

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

sv. Ignác

Sbírka minulé neděle vynesla 10 955,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Tuto středu je setkání členů Mariánského večeřadla. Začátek v 16 hodin na faře.
Tuto středu je také příprava na biřmování. Sraz v 19 hodin na faře. Zváni jsou všichni, kdo se chtějí
vzdělávat ve víře.
Příští neděli přijmou děti naší farnosti poprvé Krista v eucharistii. Pamatujte na ně i jejich rodiny ve
svých modlitbách.
Upozorňujeme, že od začátku července proběhne změna pořadu bohoslužeb. Doporučujeme
sledovat v průběhu června nástěnky a farní internetové stránky.
Můžete si zakoupit Diecézní kalendáře na příští rok. Cena za kus je 69,- Kč.
Oblastní charita Jičín hledá na území města dva prostory. Jeden jako sklad Potravinové banky o
výměře 30 m2, který by si charita mohla pronajmout okamžitě a druhý na provozovnu o velikosti 70
m2, který nepotřebuje tak rychle. Pokud takový prostor máte, nebo o nějakém víte, obraťte se na
pana Davida Rejlka nebo na farní úřad.
Máte příležitost se zapisovat na čtení během nedělní liturgie a na putování ikony naší farností.

