
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 18.10.2019 do 25.10.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JANKOVICE  

*Misijní neděle neslouží jen ke společným modlitbám za misionáře a misijní 
země. Tato oslava nám připomíná, že každý pokřtěný je povolaný k misii, 
protože ve křtu dostal poklad, o který je třeba se rozdělit. Naše víra roste 
předáváním víry druhým. Jde především o povinnost svým životem vydávat 
svědectví o vítězství Zmrtvýchvstalého především našemu okolí. 
Sbírka, která je nedílnou součástí Světového dne modliteb za misie, se 
z aktuálních epidemických důvodů v České republice přesouvá na příhodnější 
termín, můžete však misie podpořit darem přímo na účet 
PMD: 72540444/2700, VS 10. Když do poznámky uvedete svoji adresu, bude 
vám vystaveno potvrzení o přijatém daru. Lidé v misiích vám vaši štědrost 
oplatí vřelými modlitbami. 
*V předvečer Světového dne misií v sobotu 17. října zveme k Misijnímu mostu 
modlitby – k modlitbě za misie, za misionáře, za papeže Františka, za šíření evangelia 
a za všechny potřebné. Z farnosti Ústí nad Orlicí bude na YouTube živě přenášen 

Neděle 
18. 10. 

29. neděle v mezidobí 
 

Den modliteb za misie 

 
Jankovice 

9:15 

 
Za + rodiče Struškovy a za nemocnou 

osobu. 
   

 
 

Pondělí 
19. 10. 

   

Úterý 
20. 10. 

   

Středa 
21.10. 

   

Čtvrtek 
22. 10. 

 Jankovice 
17:00 

P. Antonína Zgarbíka a všechny kněze 
z farnosti.  

Pátek 
23.10 . 

   

Sobota 
24. 10. 

   

Neděle 
25. 10. 

30. neděle v mezidobí 
 

Jankovice 
9:15 

Za + Josefa Hutaře, maminku Valerii, 
strýce Josefa a celou živou rodinu,  



Misijní most modlitby od 19.00. Využijte této možnosti spojit se v modlitbách za misie 
a prožijme společně požehnáním a milostmi naplněný večer. www.missio.cz 
* V minulou nedělí  kostele  vybralo se 2.570 kč. Děkuji.  
*Měsíc říjen je zasvěcen P. Marii Růžencové. Proto zvu Vás k modlitbě sv. Růžence 
doma, Do dnešní doby, času a dnů největší síla spočívá v rukou ovinutých růžencem.  
*Od 14. října platí tato nová omezení: 
– vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob – explicitně se týká i bohoslužeb 
(kněz + kostelník+ 4 věřící to dohromady dává 6 lidí na bohoslužbě) a dalších 
náboženských akcí.  
– tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 
19. října na počet 30 osob, 
– společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6), 
– zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu, 
– uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i 
naší výuky náboženství. 
Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a 
administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny 
zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za 
zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných 
časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným 
prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených 
možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento 
úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. 
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých 
přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. 
Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad 
Písmem svatým. Zdroj: www.cirkev.cz 
*Na nedělní mši sv. a všední dní  zvu farníky, kteří májí úmysl. Ostatním Věřícím se 
doporučuje účastnit se nedělní bohoslužby prostřednictvím rádia Proglas nebo na 
televizi Noe . V nedělí 25.10. až do 1.11. 2020 bude odpoledne otevřen kostel a 
možnost ke svaté zpovědi a přijetí Eucharistie a to od 14.00 h do 15:00 h.  
* Milí farnicí v těch to náročném období vyprošuji pro každého z vás potřebné Milosti a 
ochranu naší Matky Panny Marie v modlitbě sv. Růžence. Ať Vám Pan Bůh žehná. Váš Farář 
P. Pawel Bilinski.   

 
 
 
 
 
 
 


