ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI JIČÍN
V TÝDNU OD 19.6. DO 26.6. 2022
NEDĚLE 19.6.
TĚLA A KRVE PÁNĚ
PONDĚLÍ 20.6.
ÚTERÝ 21.6.
sv. Alois Gonzaga, řeholník

STŘEDA 22.6.
ČTVRTEK 23.6.
Narození sv. Jana Křtitele

PÁTEK 24.6.
Nejsvětějšího srdce Ježišova

SOBOTA 25.6.
Neposkvrněné srdce P. M.

NEDĚLE 26.6.
13. V MEZIDOBÍ

1.
2.

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

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

za + Miloslava Veselku a rodiče
VELIŠ
OSTRUŽNO-BOHOSLUŽBA NENÍ
SAMŠINA-BOHOSLUŽBA NENÍ
na úmysl dárce
za babičku Květuši a její rod podle úmyslu dárce

sv. Jakub

18:00

za živou a + rodinu a za dar zdraví

sv. Jakub

18:00
16:00
18:00
9:00
17:00

za + Alenu Trejbalovou

18:00

na úmysl dárce

9:00
9:00
10:45
10:45
15:00
18:00

za rodinu Kožených, Boží milost pro živé i zesnulé

za posvěcení a ochranu kněží Ježíše Krista
za ochranu P. M. a Boží pomoc hořický hospic

za rody Jindrových a Janovských
VELIŠ
OSTRUŽNO-bohoslužba slova
SAMŠINA-BOHOSLUŽBA NENÍ
NEMYČEVES-poutní mše sv.
za novomanžele Královi
ZADÁVÁNÍ INTENCÍ NA ARCIDĚKANSTVÍ.
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠÍ SV.

sv. Ignác
sv. Jakub

sv. Jakub
Nemocnice
sv. Jakub
sv. Jakub
BŘEZINA
sv. Ignác
sv. Jakub

sv. Ignác

Sbírka minulé neděle vynesla 7 065,-Kč. Pán Bůh zaplať.
Dnes po mši sv. proběhne setkání rodičů žáků 7.-9. tříd ohledně náboženství v příštím školním
roce. Vycházet budeme z programu kroužků z letošního roku. Později se bude brát ohled pouze
na školní rozvrh hodin.
Můžete si brát přihlášky na náboženství na příští rok.
V úterý po mši sv. (cca 18:30) srdečně zvu na modlitbu části Denní modlitby církve (nešpor).
Brigáda na dřevo se kvůli technickým problémům přesouvá až na sobotu 25.6. Vzhledem k
různým pracovním místům prosím, abyste se hlásili Ondřeji Stříbrnému.
Příští neděli bude sbírka na Charitu. Dopis ke sbírce najdete na farních stránkách. Prosíme o
Vaši štědrost.
Všichni mladí jsou zváni na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, které se uskuteční ve
dnech 9.-14.8. Více informací zde: https://celostatnisetkanimladeze.cz/ .
Můžete se zapisovat na čtení Božího slova a přípravu přímluv při nedělní bohoslužbě.
Děkuji všem, kteří se zapojili do modlitebního řetězce. Opět zvu k modlitebnímu řetězci za
uklidnění situace na Ukrajině, jičínskou nemocnici a ukončení pandemie koronaviru, který začne
24.6. Hlásit se můžete zde: https://docs.google.com/…d=0 .

DOPIS VĚŘÍCÍM KE SBÍRCE NA CHARITU
vyhlášené na neděli 26. června 2022
Milé sestry a milí bratři v Kristu,
ještě jsme se nevymanili z dosud přetrvávajícího područí koronaviru a už přišla další rána – válka
na Ukrajině. Daleko větší katastrofa i zátěž nejenom pro tvrdě zkoušené obyvatele této nádherné
země, ale i celý svět včetně naší země, která se vypnula k nesmírné a obdivuhodné vlně solidarity.
Chci Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci – finančním darem na konto
zejména charitní veřejné sbírky, poskytnutím materiální podpory jako jsou potraviny, hygienické
potřeby, oblečení a další, odvozem uprchlíků z hranic, dopravou humanitární pomoci na hranice,
ubytováním utečenců ve svých domovech, či formou dobrovolnické služby při různých aktivitách.
Velké díky Vám. Tato pomoc bude potřeba dlouhodobě, proto, prosím, nepolevujme a vytrvejme!
Mé obrovské poděkování patří i všem spolupracovnicím a spolupracovníkům našich Charit v celé
Královéhradecké diecézi, a to nejenom těm z Integračního centra pro cizince a Dobrovolnického
centra Diecézní charity Hradec Králové, ale i farních a oblastních Charit, kteří jsou obětem války co
nejvíc nablízku. Při své běžné práci nasazují své síly a pomáhají, jak mohou. Díky i za stovky
dobrovolníků, kteří se k nám přidali.
Milé farnice a milí farníci, obracím se nyní na Vás s prosbou o podporu ve formě finančního daru
v rámci sbírky, která proběhne v kostelích o příští neděli. Tyto prostředky nepůjdou přímo na pomoc
lidem z Ukrajiny, ale tradičně na podporu naší činnosti. Diecézní charita Hradec Králové již 30 let
zastřešuje neustále se rozvíjející síť sociálních a zdravotních služeb a navazujících aktivit směřujících
k našim spoluobčanům, kteří se octli v různě náročných životních situacích a potřebují odbornou
i lidsky přívětivou pomoc. Přes 20 let pomáhá navíc i chudým rodinám v diecézích Belgaum
a Bangalore v Indii. Více se dozvíte na našich webových stránkách www.hk.caritas.cz.
Předem Vám děkujeme za Vaše dary a podporu našeho úsilí, za Vaše otevřené srdce i dlaně. Kéž
dobrý Bůh Vás štědře odmění za Vaši vstřícnost a pozornost vůči lidem, kteří strádají. Přejeme Vám
i Vašim blízkým pevné zdraví a hojnost Božích milostí do všech činností.
Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové

Ing. Anna Maclová
ředitelka

Mons. Mgr. Pavel Rousek
prezident

