ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI JIČÍN
V TÝDNU OD 16.1. DO 23.1. 2022
NEDĚLE 16.1.
2. V MEZIDOBÍ
PONDĚLÍ 17.1.
sv. Antonín, opat

ÚTERÝ 18.1.
P.M., Matka jednoty křesťanů

STŘEDA 19.1.
ČTVRTEK 20.1.
PÁTEK 21.1.
sv. Anežka, panna a mučednice

SOBOTA 22.1.
NEDĚLE 23.1.
3. V MEZIDOBÍ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9:00
9:00
10:45
10:45
18:00

za sestru Vlastu a Miloslava Vondráčka
VELIŠ
SAMŠINA
za + Marii Machovou a oboje rodiče

sv. Jakub

17:00

za + Ignáce Farského

sv. Jakub

17:00

za dary D.S. pro děti

sv. Jakub

17:00
17:00
9:00
17:00

za + Ignáce Kubicu

18:00
9:00
9:00
10:45
10:45
18:00

za dary D.S. pro děti

sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub

sv. Jakub

OSTRUŽNO

na dobrý úmysl
za + Jozefa a Helenu
za + P. Františka Bílka

za manžela, jeho děti i vnouče
VELIŠ
OSTRUŽNO-bohoslužba slova
SAMŠINA-bohoslužba není
na poděkování sv. Šarbelovi podle úmyslu dárce
ZADÁVÁNÍ INTENCÍ NA ARCIDĚKANSTVÍ.
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠÍ SV.

sv. Jakub

Sbírka minulé neděle vynesla 4 555,-Kč. Pán Bůh zaplať.
Stále je nutné dodržovat hygienická opatření. Rozestupy mezi účastníky 1,5 metru, pokud
nejsou z jedné domácnosti, dezinfekce rukou a zakrytí nosu a úst. Upozorňuji, že podmínky jsou
zpřísněny. Více na https://www.bihk.cz/…668 .
V úterý začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Nezapomínejte, prosím, na tento úmysl ve
svých modlitbách.
Ve středu je setkání členů Mariánského večeřadla. Začátek v 15 hodin na faře.
Příští neděli budou při dopolední mši sv. představeny děti, které se připravují na první svaté
přijímání. Modlete se za ně i jejich rodiny.
Příští neděle je nedělí B. slova. Kéž nám tato neděle pomůže k lepšímu vnímání tohoto daru.
Více na https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/ .
V pátek 28.1. bude v naší farnosti beseda a autogramiáda paní Jany Sieberové o domácím
hospicu Duha v Hořicích. Srdečně zveme.
Můžete vracet adventní věnce, raději neodstrojené.
Stále máte příležitost se hlásit na žehnání bytů a domů. V první řadě lze tuto aktivitu chápat jako
možnost osobního rozhovoru s knězem o tom, co se Vám líbí či nelíbí na životě farnosti.
Také máte možnost se zapisovat na čtení během nedělní liturgie.
Děkuji všem, kteří se zapojili do modlitebního řetězce za jičínskou nemocnici a ukončení
pandemie koronaviru. Další modlitební řetězec, ke kterému srdečně zvu, začne v pátek 21.1.
Hlásit se můžete zde: https://docs.google.com/…d=0

