
ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI JIČÍN 
V TÝDNU OD 14.8. DO 21.8. 2022 

NEDĚLE 14.8. 

20. V MEZIDOBÍ 

9:00 za Janu a Jirku, za Boží požehnání a milosti sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:45 OSTRUŽNO-bohoslužba slova  

10:45 SAMŠINA-bohoslužba není  

18:00 za duše v očistci sv. Ignác 

PONDĚLÍ 15.8. 
Nanebevzetí P. M. 

18:00 ke cti Panny Marie a na její úmysly LORETA 

ÚTERÝ 16.8. 18:00 za + sestru Annu sv. Jakub 

STŘEDA 17.8. 18:00 za Boží + pro všechny gratulanty a dobrodince 
podle úmyslu dárce 

sv. Jakub 

ČTVRTEK 18. 8. 18:00 za + Annu a Jozefa sv. Jakub 

PÁTEK 19.8. 17:00 za + rodiče Pavola a Teréziu sv. Ignác 

SOBOTA 20.8. 
sv. Bernard, opat 

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

sv. Ignác 

NEDĚLE 21.8. 

21. V MEZIDOBÍ 

9:00 na úmysl dárce sv. Jakub 

9:00 VELIŠ-bohoslužba není  

10:45 OSTRUŽNO  

10:45 SAMŠINA  

15:00 Brada-poutní mše sv.  

18:00 za + rodiče Štefániu a Cyrila sv. Ignác 

ZADÁVÁNÍ INTENCÍ NA ARCIDĚKANSTVÍ. 
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠÍ SV. 

 

1. Sbírka minulé neděle vynesla 6 955,- Kč. Pán Bůh zaplať. 

2. Dnes je sbírka na ozvučení kostela, které bychom chtěli zkvalitnit. Předpokládané náklady na 

první fázi oprav jsou 100 000,-Kč. Pokud byste chtěli přispět, pak máte možnost také formou daru 

zasláním na farní účet s variabilním symbolem 460. 

3. V úterý je pravidelná modlitba večerních chval. Začátek po mši sv. Srdečně zveme. 

4. Jsou k dispozici diecézní kalendáře na příští rok. Tentokrát s klášterními recepty. Cena za kus je 

80,-Kč. 

5. Na farních stránkách v sekci aktuality je vyvěšen předběžný rozvrh náboženství včetně 

předškoláků. 

6. Farnost zakoupila byt v Jičíně. Nabízíme ho k pronájmu. Výše nájmu je 14 000,-Kč plus další 

poplatky. Zájemci, nechť se hlásí pro další podrobnosti na faře. 

7. Můžete se zapisovat na čtení Božího slova a přípravu přímluv při nedělní bohoslužbě. 

8. Děkuji všem, kteří se zapojili do modlitebního řetězce a také těm, kteří na úmysly řetězce myslí 

při modlitbách mimo řetězec. Opět zvu k modlitebnímu řetězci za uklidnění situace na Ukrajině, 

jičínskou nemocnici a ukončení pandemie koronaviru, který začne 19.8. Hlásit se můžete zde: 

https://docs.google.com/…d=0 . 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Wj6WrqbPsS7nndafSBH6LOVaUJjZlL7LXBtO06ud0w/edit#gid=0

