
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 8.12. DO 15.12. 2019 

 

NEDĚLE 8.12. 

2.ADVENTNÍ 

9:00 
za + sestry Evangelistu, Lidušku, Anežku, Vladimíru a 
Hanu Derbekovy 

sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO-bohoslužba slova  

10:30 SAMŠINA  

18:00 za + Marii Jankovičovou sv. Ignác 

PONDĚLÍ 9.12. 

P.M., POČATÁ BEZ 

POSKVRNY 

DĚDIČNÉHO HŘÍCHU 

17:00 ke cti Panny Marie a na její úmysl sv. Jakub 

ÚTERÝ 10.12. 17:00 za + Ninu a Vladimíra Kodytkovy sv. Jakub 

STŘEDA 11.12. 
6:45 za kmotřenky a přátele sv. Ignác 

9:00 DOMOV PRO SENIORY  

ČTVRTEK 12.12. 16:00 za + paní Martinkovou a její blízké Nemocnice 

PÁTEK 13.12. 
sv. Lucie, panna  

8:00 za živé a + členy Rytířstva Neposkvrněné sv. Jakub 

17:00 na dobrý úmysl sv. Ignác 

SOBOTA 14.12. 
sv. Jan od Kříže, kněz 

6:45  sv. Ignác 

18:00  sv. Ignác 

NEDĚLE 15.12. 

3.ADVENTNÍ 

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

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO  

10:30 SAMŠINA  

18:00 za radio Proglas a televize Lux a Noe 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 na bohoslovce vynesla 8 340,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. V pondělí je na faře od 19 hodin Biblická hodina s postavičkami. Všichni jste zváni. 
3. Ve středu je setkání členů Mariánského večeřadla. Začátek v 15 hodin na faře. 
4. Ve čtvrtek jste zváni na Setkání u Betlému. Začátek v 15 hodin v areálu jičínské nemocnice. 
5. Jičínská Charita hledá pro Tříkrálovou sbírku koledníky, a to jak malé, tak také dospělé. Bližší 

informace na plakátech a stránkách charity. 
6. Také letos proběhne výstava betlémů naši farnosti. Pokud byste mohli nějaký betlém zapůjčit, 

prosím, abyste to nahlásili na faře. Termín instalace betlémů v kostele bude včas oznámen. 
7. Na začátku nového roku od 6. ledna do 18. ledna budete mít příležitost nechat si požehnat dům či 

byt, ve kterém bydlíte. Zapisovat se můžete buď na list za lavicemi, nebo se můžete nahlásit na e-
mail: rkf.jicin@dihk.cz. Uveďte, prosím, jméno, kontakt a den, který by pro Vás byl nejlepší. 
Konkrétní hodinu pak domluvíme individuálně. 

8. Můžete si zakoupit Diecézní kalendáře na příští rok. Cena za kus je 69,- Kč.  
9. Máte příležitost se zapisovat na čtení během nedělní liturgie a na putování ikony naší farností. 

mailto:jicin.farnost@dihk.cz

