
POŘAD BOHOSLUŽEB 
VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 26.1. DO 2.2. 2020 

 

NEDĚLE 26.1. 

3. V MEZIDOBÍ 

9:00 za + Boženu Novákovou sv. Jakub 

9:00 VELIŠ-bohoslužba slova  

10:30 OSTRUŽNO-bohoslužba slova  

10:30 SAMŠINA-bohoslužba není  

18:00 na úmysl dárce sv. Ignác 

PONDĚLÍ 27.1. 17:00 na úmysl dárce sv. Jakub 

ÚTERÝ 28.1. 
sv. Tomáš Akvinský, kněz 

17:00 za živé a + z rodiny Patolánovy a Kvášovy sv. Jakub 

STŘEDA 29.1. 17:00 na úmysl dárce sv. Jakub 

ČTVRTEK 30.1. 16:00 
za dar zdraví, B. požehnání a ochrany P. M. pro 
celou rodinu 

Nemocnice 

PÁTEK 31.1. 
sv. Jan Bosko, kněz 

8:00 na úmysl dárce sv. Jakub 

17:00 za ochranu P. M. a Boží pomoc pro hořický hospic sv. Ignác 

SOBOTA 1.2. 18:00 ke cti a slávě Nejsvětější Trojice sv. Ignác 

NEDĚLE 2.2. 

UVEDENÍ PÁNĚ DO 

CHRÁMU 

9:00 za + Antonína Forbelského sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO  

10:30 SAMŠINA  

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 5 145,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. 
3. V pondělí je Biblická hodina s postavičkami. Začátek v 19 hodin na faře. Všichni jsou zváni. 
4. V úterý 28.1. proběhne ve Valdicích vzpomínková akce na P. Toufara. Začátek v 16 hodin u 

věznice. Z tohoto důvodu je možné, že mše sv. začne o chvíli později, podle toho, jak program ve 
Valdicích skončí. 

5. Příští neděli bude bohoslužba začínat žehnáním svící před kostelem. Prosím, nezapomeňte si svíce 
vzít z domu. V kostele bude nabídka svíce silně omezená. 

6. V sobotu 22. února jste zváni do Hořic na duchovní obnovu, kterou bude provázet P. Kodet. Je 
třeba se přihlásit. Na výběr máte ze dvou možností: s obědem nebo bez něj. Přihlásit se můžete 
buď na list, který najdete vzadu za lavicemi, nebo přímo na faru do Hořic farnost.horice@gmail.com 
. Prosím o zapsání se ideálně během tohoto týdne, aby v Hořicích mohli vše potřebné zajistit. 

7. Žehnání domů bude pokračovat až do konce měsíce. Děkuji za pochopení. 
8. Máte příležitost se zapisovat na čtení během nedělní liturgie. 
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