
ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI JIČÍN 

V TÝDNU OD 25.10. DO 1.11. 2020 

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 

PONDĚLÍ 26.10. 17:00 za milost víry a křtu pro Adama sv. Jakub 

ÚTERÝ 27.10. 17:00 za ukončení pandemie sv. Jakub 

STŘEDA 28.10. 
sv. Šimon a Juda, apoštol 

17:00 za náš národ a za naši vlast sv. Jakub 

ČTVRTEK 29.10. 17:00 na dobrý úmysl sv. Jakub 

PÁTEK 30.10. 
Posvěcení katedrály 

8:00 
za + biskupy, kněze, jáhny a bohoslovce naší 
diecéze 

sv. Jakub 

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

SOBOTA 31.10. 18:00 
za rodiče Bartošovy a Stráníkovy a živé i + z 
těchto rodů 

sv. Jakub 

NEDĚLE 1.11. 

VŠICHNI SVATÍ 

8:00 za farnost sv. Jakub 

9:00 
za + Františka Babáka, + Pavla Husáka a + Petru 
Zelingerovou podle úmyslu dárce 

sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:30 OSTRUŽNO-bohoslužba není  

10:30 SAMŠINA  

18:00 za duše v očistci sv. Jakub 

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

 
1. Sbírka minulé neděle vynesla 1 810,-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 25.10. od 10 hodin. 

3. Doplatek za pouť je 60,-Kč za osobu. 
4. V noci z pátku na sobotu chceme jakýmsi pilotním projektem zkusit modlitební řetězec na 

zdravotníky a pacienty jičínské nemocnice. Pojďme alespoň touto formou povzbudit a posilnit ty, 
kteří stojí v první linii v boji s touto pandemií. Hlásit se můžete na https://docs.google.com/…ing . 

Začátek v pátek v 18 hodin. Během tohoto týdne bude pak představena dlouhodobější verze 
tohoto řetězce. 

5. Příští neděli bude bohoslužba v 9 hodin přenášena přes internet na https://youtu.be/…DYs . 
6. Po dopolední mši sv. (cca od 9:45 hodin) až do 11 hodin bude možné v kostele sv. Jakuba 

přijmout eucharistii.  
7. 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. 

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. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14yJbA57ROt5Lg9KW_XeMIFfVaXEEr9hEkoQqPLs-B08/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DKJ_m8juzI-MnY482xMdVwyLC6UD7-mCM52oKh4UIrM/edit?usp=sharing
https://youtu.be/UoEHh6IuDYs

