
ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 18.10. DO 25.10. 2020 

NEDĚLE 18.10. 

29. V MEZIDOBÍ 

8:00 za farnost sv. Jakub 

9:00 za rodinu Ponikelskou a Kavalírovou sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO  

10:30 SAMŠINA  

18:00 za + Olgu Šándorkovou a Marii Teplou sv. Jakub 

PONDĚLÍ 19.10. 18:00 za + Emila podle úmyslu dárce sv. Jakub 

ÚTERÝ 20.10. 18:00 na dobrý úmysl sv. Jakub 

STŘEDA 21.10. 18:00 za všestrannou Boží pomoc a milost pro manžela 
a celou rodinu 

sv. Jakub 

ČTVRTEK 22.10. 18:00 
za živé a + zaměstnance a pacienty jičínské 
nemocnice 

sv. Jakub 

PÁTEK 23.10. 
8:00  sv. Jakub 

17:00 
za živé a + členy rodu Pokorných, Havlových, 
Pulcových a Vítových 

sv. Ignác 

SOBOTA 24.10. 18:00 
za rodiče Bartošovy a Stráníkovy a živé i + z 
těchto rodů 

sv. Jakub 

NEDĚLE 25.10. 

30. V MEZIDOBÍ 

8:00 za farnost sv. Jakub 

9:00 za rodinu Veselkovu, Holoubkovu a Kotlářovu sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO-bohoslužba není  

10:30 SAMŠINA  

18:00 za + Antonína Kinského a jeho rodiče sv. Jakub 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŮL HODINY PŘEDE MŠÍ SV. 
ZADÁVÁNÍ INTENCÍ NA ARCIDĚKANSTVÍ. 

 
1. Sbírka minulé neděle vynesla 3 140,-Kč. Pán Bůh zaplať. 
2. Vzhledem k omezenému počtu účastníků na 6 včetně předsedajícího je NEZBYTNĚ NUTNÉ SE 

NA BOHOSLUŽBY HLÁSIT na https://docs.google.com/…ing. Zároveň prosím, abyste se co nejvíce 

na bohoslužbách střídali. V pátek po mši sv. jste zváni na adoraci. Také na ni je nutné se 
zapisovat na výše uvedeném odkazu. Možnost zapsání je od neděle 18.10. od 8 hodin. 

3. Doplatek za pouť je 60,-Kč za osobu 
4. Znovu připomínám možnost zapsat se do farního adresáře, aby chodili aktuální informace. E-

mail: prokotob@seznam.cz 
5. Po dopolední mši sv. (cca od 10 hodin) až do 11 hodin bude možné v kostele sv. Jakuba přijmout 

eucharistii.  
6. S tímto omezením přichází také dispens od účastí na nedělní bohoslužbě. Skupiny, kterých se to 

týká jsou nemocní (jakékoli respirační onemocnění), povinná karanténa, dobrovolná karanténa 
ze zdravotně odůvodněné opatrnosti, nemožnost se zúčastnit bohoslužby z důvodu omezení 
vyhlášených orgány veřejné správy. Tato omezení platí prozatím na dvě nejbližší neděle. 

7. Příští neděli se mění čas na zimní. Vyspíme se o hodinu více. 
8. Po konzultaci s lékaři naší farnosti všechny prosím, aby v rámci ohleduplnosti k druhým a 

maximální ochraně před přenosem koronaviru, přijímali tělo Páně na ruku. 
9. Připomínám povinnost nosit ve všech vnitřních prostorách roušky a používat desinfekci. Ty jsou 

tedy již povinné při všech bohoslužbách. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CowabDjEp7MkhpbQZ4nGY2Y6c_8dp6fp6lPSmwLfhzg/edit?usp=sharing

