POŘAD BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI JIČÍN
V TÝDNU OD 18.8. DO 25.8. 2019

NEDĚLE 18.8.
20. V MEZIDOBÍ

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

za rodiče Trejbalovy
VELIŠ
OSTRUŽNO
SAMŠINA
za manžele Ansorgovy, jejich děti a vnoučata
za + Oldřicha, Růženu, Annu a Oldřicha Zívrovy a rod
Portychů

sv. Jakub

sv. Ignác

PONDĚLÍ 19.8.

18:00

ÚTERÝ 20.8.

18:00

na dobrý úmysl

sv. Jakub

18:00

za všestrannou Boží pomoc a milost pro manžela a
celou rodinu

sv. Jakub

sv. Bernard, opat
STŘEDA 21.8.
sv. Pius X., papež

ČTVRTEK 22.8.
Panny Marie, královny

16:00

PÁTEK 23.8.

18:00

SOBOTA 24.8.

18:00

sv. Bartoloměj, apoštol

9:00
9:00
10:30
10:30
15:00

za živé a + zaměstnance a pacienty jičínské
nemocnice
za živé a + členy rodu Pokorných, Havlových,
Pulcových a Vítových
za Vondruškovy a počaté dítě podle úmyslu dárce

na úmysl dárce
VELIŠ
OSTRUŽNO-bohoslužba slova
NEDĚLE 25.8.
SAMŠINA-bohoslužba není
21. V MEZIDOBÍ
BRADA-poutní mše sv.
za vnoučata Tobiase, Marka, Kiáru a Filipa podle
18:00
úmyslu dárce
Úmysly mší svatých přijímáme po každé mši svaté na faře.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou.

sv. Jakub

Nemocnice
sv. Ignác
sv. Ignác
sv. Jakub

sv. Ignác

Sbírka minulé neděle vynesla 7 064,- Kč. Pán Bůh zaplať.
2. Až do 25.8. bude pokračovat sbírka pro Svatého otce Františka, která mu bude předána při národní
pouti do Říma během listopadu. 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. Každý, kdo přispěje, dostane také na
památku pamětní minci, kterých je omezený počet. Neotálejte tedy s tímto darem. Více na
www.anezka2019.cz . Příspěvky, prosím, noste na faru.
3. K dispozici jsou také přihlášky na náboženství na příští školní rok a také předběžný rozvrh
náboženství.
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. Také můžete podepsat petici pro zvýšení finanční podpory za záchranu domácí zdravotní péče.
Tato petice je organizována Charitou ČR. Celý text petice je možné si přečíst na nástěnkách.
7. Přispět můžete také na sbírku oblečení pro matky do Jiřetína a to až do 15. září. Bližší informace
u paní Šikýřové, Vojtěcha Strašíka nebo na faře.
1.

