
POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 16.6. DO 23.6. 2019 

 

NEDĚLE 16.6. 

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

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

9:00 VELIŠ-BOHOSLUŽBA NENÍ  

10:30 SAMŠINA-BOHOSLUŽBA NENÍ  

15:00 OSTRUŽNO-NEJSV. TROJICE B. SLOVA  

18:00 na úmysl dárce sv. Ignác 

PONDĚLÍ 17.6. 18:00 na úmysl dárce sv. Jakub 

ÚTERÝ 18.6. 18:00 na úmysl dárce sv. Jakub 

STŘEDA 19.6. 
9:00 DOMOV PRO SENIORY  

18:00 za rodinu Pajerovu sv. Jakub 

ČTVRTEK 20.6. 
16:00  NEMOCNICE 

18:00 VYSOKÉ VESELÍ  

PÁTEK 21.6.  

sv. Alois Gonzaga 

8:00 za em. pontifika Benedikta XVI. a na jeho úmysly sv. Jakub 

18:00 za Ivanku a Bertu sv. Ignác 

SOBOTA 22.6. 18:00 na úmysl dárce sv. Ignác 

NEDĚLE 23.6. 

TĚLA A KRVE PÁNĚ 

9:00 za + dárce mešních fundací sv. Jakub 

9:00 VELIŠ-BOHOSLUŽBA NENÍ  

10:30 SAMŠINA-BOHOSLUŽBA NENÍ  

10:30  OSTRUŽNO-BOHOSLUŽBA NENÍ  

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 5 651,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. Tuto středu je také příprava na biřmování. Sraz v 19 hodin na faře. Zváni jsou všichni, kdo se chtějí 

vzdělávat ve víře. 
3. V pátek budeme při mši sv. pro děti děkovat za uplynulý školní rok. Zveme všechny školou povinné 

a doporučujeme oblečení, které se může ušpinit. 
4. Příští neděli bude sbírka na charitu. Dopis k této sbírce najdete na nástěnkách a internetových 

stránkách. 
5. Upozorňujeme, že v sobotu 29.6. bude mše sv. v Ossáriu ve Kbelnici. 
6. Upozorňujeme, že od začátku července proběhne změna pořadu bohoslužeb. Doporučujeme 

sledovat v průběhu června nástěnky a farní internetové stránky. 
7. Můžete si zakoupit Diecézní kalendáře na příští rok. Cena za kus je 69,- Kč. 
8. 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. 

9. Máte příležitost se zapisovat na čtení během nedělní liturgie a na putování ikony naší farností. 

 

 

 

 



DOPIS VĚŘÍCÍM KE SBÍRCE NA CHARITU   

Milé sestry a milí bratři v Kristu,  

v závěru evangelia na neděli 23. června 2019 podle Lukáše (9, 18-24) nám Ježíš říká: „Kdo chce jít za 

mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život 

zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“  

Život každého z nás je protkán nejenom radostí, štěstím, zdravím, úspěchy, ale také starostmi, bolestí, 

trápením, nemocí… Každý z nás jsme dostali na cestu svůj vlastní kříž, který ne vždy je zrovna lehký. 

Říká se, že člověku je obvykle naloženo jen tolik, kolik unese. Nevím, jestli tomu lze věřit, jelikož znám 

mnoho lidí, do jejichž života vstoupila nemoc, kterým dochází síly z důvodu vysokého věku, nebo kteří 

živoří v bídě doslova na ulici. Jsou ubolení, bezradní, často osamělí, opuštění, bez motivace, bez 

budoucnosti. Aby vůbec byli schopni žít důstojný život nebo alespoň přežít, potřebují pomoc, podporu 

ze strany těch, kteří mají v životě větší štěstí. A právě zejména k takovým lidem přicházejí denně 

pracovnice a pracovníci našich farních a oblastních Charit, tvořících síť Charity diecézní. Pomáhají jim 

znovu a znovu vstát, když padají pod svým přetěžkým křížem, spolu s Veronikou otírají pot z tváře, 

povzbuzují také jejich blízké, dle svých možností jim poskytují podporu.  

V rámci Diecézní katolické charity v královéhradecké diecézi pracuje více než tisíc obětavých žen a 

mužů, převážná většina v přímé péči v sociálních a zdravotních službách. Naše pomoc směřuje také 

do zahraničí – zejména do indických diecézí Belgaum a Bangalore skrze projekt Adopce na dálku® a 

s ním související aktivity. Na charitním díle se podílejí také stovky dobrovolníků, příznivců a dárců.  

O příští neděli chceme i Vás požádat o konkrétní pomoc ve formě finančního daru a nabídnout Vám 

tak účast na podpoře námi poskytovaných služeb s cílem pomoci unést kříž těm, kteří jej sami 

neunesou. Věřím, že o to snáz poneseme i ten svůj vlastní kříž. Pojďme společně ve stopách Krista v 

důvěře, že nekráčíme sami a dostane se pomoci i nám, budeme-li klopýtat pod jeho tíhou. Pomáhejme 

si navzájem.  

Za projev Vaší solidarity a lásky předem děkujeme.   

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové  

  

  

Ing. Anna Maclová                                                                     Mons. Mgr. Pavel Rousek 

         ředitelka                                                                                       prezident 


