
POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 21.7. DO 28.7. 2019 

 

NEDĚLE 21.7. 

16. V MEZIDOBÍ 

 

9:00 za + rodiče Holoubkovy a Kotlářovy sv. Jakub 

9:00 VELIŠ-bohoslužba slova  

10:30 SAMŠINA  

10:30 OSTRUŽNO-bohoslužba slova  

18:00 za manžele Moniku a Martina sv. Ignác 

PONDĚLÍ 22.7.  

sv. Marie Magdaléna 
18:00 za Boží milosti a pomoc P. Marie pro jistou osobu sv. Jakub 

ÚTERÝ 23.7. 
sv. Brigita, řeholnice 

18:00 za Hanu Pernicovou, její rodinu a duše v očistci sv. Jakub 

STŘEDA 24.7. 18:00 za Jiřího a Marii Bartošovy a celý rod sv. Jakub 

ČTVRTEK 25.7. 
sv. Jakub, apoštol 

16:00 za + Jitku Bělíčkovou NEMOCNICE 

PÁTEK 26.7. 
sv. Jáchym a Anna 

18:00 na poděkování Bohu podle úmyslu dárce sv. Ignác 

SOBOTA 27.7. 18:00 za ochranu P.M a Boží pomoc pro hořický hospic sv. Ignác 

NEDĚLE 28.7. 

SV. JAKUB, 

APOŠTOL 

9:00 za živé a + farníky sv. Jakub 

15:00  DOLNÍ LOCHOV-SV. ANNA poutní mše sv.  

18:00 za živé a + farníky sv. Jakub 

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 6 950,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. Upozorňujeme, že v neděli 28. července budeme slavit svatojakubskou pouť v našem farním 

kostele. Z toho důvodu NEBUDOU dopoledne žádné další bohoslužby. 
3. Také naše farnost se přidá ke sbírce pro Svatého otce Františka, která mu bude předána při národní 

pouti do Říma během listopadu. Sbírka začne, jakmile dostaneme všechny potřebné podklady. V 
rámci této sbírky můžeme část sbírky ponechat ve farnosti. Rozhodl jsem tedy, že 10% vybrané 
částky, která je v limitu stanoveném organizátorem, věnujeme na zakoupení dalšího vybavení do 
učebny náboženství. Začátek sbírky bude vyhlášen. Více na www.anezka2019.cz  

4. Můžete si zakoupit Diecézní kalendáře na příští rok. Cena za kus je 69,- Kč. Stejně tak nabízí 
kalendáře z Karmelitánského nakladatelství a jejich knihy paní Šikýřová. 

5. Máte příležitost se zapisovat na čtení během nedělní liturgie a na putování ikony naší farností. 
6. Ještě dnes můžete podpořit petici za obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v 

Praze. Archy najdete vzadu za lavicemi. Především Vás ale prosím o modlitbu za jednotu křesťanů 
a smíření, protože právě tato akce ukazuje, jak hluboké a neuzdravené jsou rány z minulosti. 

 

 

http://www.anezka2019.cz/

