
POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 20.10. DO 27.10. 2019 

 

NEDĚLE 20.10. 

29. v mezidobí 

9:00 
za živé a + členy rodu Pokorných, Havlových, 
Pulcových a Vítových 

sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO  

10:30 SAMŠINA  

18:00 za rodinu Patrika Poláka sv. Ignác 

PONDĚLÍ 21.10. 18:00 za rodinu Antonína Poláka sv. Jakub 

ÚTERÝ 22.10. 18:00 za babičku Marii Veselkovou sv. Jakub 

STŘEDA 23.10. 18:00 
za Boží požehnání a zdraví pro Adama a Valiku 
Brontvajovi 

sv. Jakub 

ČTVRTEK 24.10. 16:00 za B. pomoc a uzdravení pro sestru Petru Nemocnice 

PÁTEK 25.10. 
8:00 za Boží požehnání a zdraví pro Stanislava sv. Jakub 

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

SOBOTA 26.10. 18:00 za + Annu Kopalovou a její rodiče sv. Ignác 

NEDĚLE 27.10. 

30. v mezidobí 

9:00 
za Zuzanu Vinickou, bratra Michala a manžela 
Vladimíra 

sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO-bohoslužba slova  

10:30 SAMŠINA-bohoslužba není  

18:00 
za Boží požehnání a zdraví pro Zitu a Antona 
Polákovi 

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 5 366,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. Dnes je sbírka na misie. 
3. V noci ze soboty na neděli se mění čas. Hodinky si posuneme o hodinu zpět. 
4. Připomínám, že probíhá měsíc růžence. Nezapomínejte na krásu a důležitost této modlitby. 
5. Probíhá také misijní měsíc, který nám má připomenout, že každý z nás, na místě, kde jsme, jsme 

povoláni k tomu, abychom zvěstovali radostnou Boží zvěst. K tomu nám mohou pomoci aktivity, 
které farnost připravila. Mezi ně patří také kartičky, které si můžete vzít, a díky nim lépe prožívat 
misijní měsíc.   

6. V sobotu 23.11. se uskuteční již 9. Královský bál. Vstupenky si můžete kupovat u paní Romany 
Forbelské, vždy každý pracovní den dopoledne, případně po vzájemné dohodě na faře. Vstupenky 
v předprodeji stojí 180,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. 

7. Blíží se nám také čas, kdy můžeme pro naše zemřelé získávat plnomocné odpustky. Rozpis 
bohoslužeb na hřbitovech najdete na nástěnkách případně na farních stránkách. 

8. 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. 

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

 

 

 


