
ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI JIČÍN 
V TÝDNU OD 26.3. DO 2.4. 2023 

NEDĚLE 26.3. 

5. POSTNÍ 

9:00 za Josefa Hanuše, sestru a rodiče sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:45 OSTRUŽNO-bohoslužba slova  

10:45 SAMŠINA-bohoslužba není  

18:00 za živé a + členy Rodiny Neposkvrněné sv. Ignác 

PONDĚLÍ 27.3. 18:00 za pokoj a mír ve světě sv. Jakub 

ÚTERÝ 28.3. 18:00 za MUDr. Jiřího Fialu sv. Jakub 

STŘEDA 29.3. 18:00 ke cti sv. Josefa sv. Jakub 

ČTVRTEK 30.3. 16:00 za všechny, kdo sobě nebo druhým sáhli na život Nemocnice 

PÁTEK 31.3. 
9:00 za milost obrácení pro nevěřící, nepokřtěné a 

hříšníky 
sv. Jakub 

17:00 za ochranu P.M. a Boží pomoc hořický hospic sv. Jakub 

SOBOTA 1.4. 
9:00 za rodiče a + novorozeně sv. Ignác 

18:00 za + Michala Šamka sv. Ignác 

NEDĚLE 2.4. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

9:00 za Jaroslava Floriana a rodiče z obou stran sv. Jakub 

9:00 VELIŠ  

10:45 OSTRUŽNO-bohoslužba není  

10:45 SAMŠINA-bohoslužba není  

18:00 za sourozence a jejich rodiny sv. Ignác 

ZADÁVÁNÍ INTENCÍ NA ARCIDĚKANSTVÍ. 
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠÍ SV. 

1. Sbírka minulé neděle vynesla 7 290,-Kč. Pán Bůh zaplať. 

2. Misijní koláč vynesl 7 300,-Kč. Mnohokrát děkujeme. 

3. V pondělí po mši sv. je Biblická hodina s postavičkami. Všechny srdečně zveme. 

4. V úterý jste zváni k modlitbě denní modlitby církve. Začátek po mši sv. 
5.  V pátek je do 16 hodin v kostele sv. Jakuba příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. 

Měli bychom zpovídat tři, tak, prosím, využijte této příležitosti. Ve Svatém týdnu bude již příležitost 
velmi omezená. 

6. V rámci křížové cesty mládeže, která se uskuteční v sobotu 1.4. jste všichni zváni k pobožnosti u 
B. hrobu v Drahorazi. Začátek ve 14:45. 

7. Příští neděli bude dopolední mše sv. začínat v kostele sv. Ignáce žehnáním ratolestí. 
8. Na Květnou neděli jste po mši sv. zváni na faru a odpoledne od 14 hodin na Křížovou cestu na 

Táboře. Chystá se i společný oběd, a proto prosíme, abyste se zapisovali na arch v kostele. 
9. Můžete se také hlásit na adoraci během Velikonoc. 
10. Můžete se zapisovat na čtení Božího slova a přípravu přímluv při nedělní bohoslužbě a 

Velikonocích. 

11. Další setkání nad dokumenty Druhého vatikánského koncilu proběhne ve čtvrtek 13.4. Připravte 
si 7. kapitolu konstituce o církvi-Lumen gentium. Ke stažení zde: https://www.vatican.va/…tml . 
Všechny zveme. 

12. Zveme k účasti na křížových cestách vždy v pátek a v neděli půl hodiny před večerní mši sv. 

13. Děkuji všem, kteří pamatují na úmysly modlitebního řetězce. Další řetězec za mír na celém světě, 

který vychází z obrácení agresorů, jičínskou nemocnici a B. pomoc pro vedení naší země, který 

začne v pátek 31.3. Hlásit se můžete zde: https://docs.google.com/…d=0 . 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T5uscjsx19QpVmbwnYsnJfGF4r3TYNBtj8hWF19MT1Y/edit#gid=0

