
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 11.02.2018 do 18.02.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
10. 2. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
11. 2. 

6. neděle v mezidobí Jalubí 
9:00 

 

za † Františka a Boženu Jagošovy a 
celou živou rodinu 
 

Pondělí 
12. 2. 

   

Úterý 
13. 2. 

 Jalubí 
15:00 

pohřeb † Františka Tichého 

Středa 
14. 2. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
(den přísného postu) 

Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Čtvrtek 
15. 2. 

 Traplice 
18:00 

za Karla Kločka, dvoje rodiče a duše v očist. 

Pátek 
16. 2. 

 Jalubí 
18:00 

za rodinu Škrabalovu, Daníčkovu, duše 
v oč. a ochranu P. Marie pro živou rod.  

Sobota 
17. 2. 

 Traplice 
18:00 

za Petra a Františku Maňáskovy, 2 syny 
a živou rodinu 

Neděle 
18. 2. 

1. neděle postní Jalubí 
9:00 

 

za Stanislava Macha, syna, dvoje rodiče 
a dar zdraví pro živou rodinu 
 

 

Schólička (teď dvakrát za sebou) v Traplicích v sobotu a v Sušici v úterý NEBUDE, protože děti mají jarní 
prázdniny. Nebude ani dnes po mši svaté zde v Jalubí. 

Alespoň se tedy sejde dnes v 18 h na faře na faře v Jalubí PASTORAČNÍ RADA; blíží se začátek doby svatopostní, 
takže jistě bude co řešit. 
 
Pro děti zde máme pro dobu svatopostní cestičku - k rozebrání vzadu na stolíku. Je tam úkol na každý den a při 
jeho splnění si obrázek a políčko vybarvěte. Na začátku doby velikonoční to pak přinesete k oltáři jako svůj dar. 
 
V úterý od 19:15 se na faře sejde opět společenství MODLITBY MATEK. 

Ve čtvrtek v Traplicích bude mše svatá zaměřená na děti. 

Co se týče udělování popelce - samozřejmostí je středa. Ovšem NEDĚLE NENÍ POPELEČNÍ, ale POSTNÍ. Přísný půst od 

masa a újmy v jídle, vztahující se k udílení popelce, je ve středu; samotné postní neděle ani NEJSOU ZAPOČÍTÁNY do 

40-ti denní doby postní. Z tohoto principu už v minulých letech jsem upouštěl od udílení popelce v neděli a nemám 

důvod toto měnit. Popelec je „pouze“ svátostina, nikoli svátost - její přijetí není pro spásu bezprostředně nutné. 

Nechci toto nijak zlehčovat - jen to chci ponechat výlučně tam, kde patří. (Ve středu v 9 h lze si nechat udělit popelec 

např. ve františkánském kostele v UH - pracující.) 

Co se týče společného udílení svátosti nemocných - kdo by měl a kdo by neměl k ní přistoupit - toto ponechávám na 

(zralém) úsudku každého z vás; ono je to totiž značně individuální: třeba i třicátníkovi může lékař diagnostikovat např. 

rakovinu - a v takovém případě je tato svátost „na místě“! Nebo „sešlost věkem“ - někdo se cítí jako stařec v sedmde- 

sáti, jiný je v devadesáti „jako rybička“… Kodex církevního práva dává určitou hranici „od kdy“, ale ono je to fakt indi- 

viduální. Udělovat tuto svátost budu v pátek zde v Jalubí 16. 2., v Traplicích v sobotu 17. 2. a v Sušici v pondělí 19. 2. 

Vřele doporučuji vaší pozornosti dopis papeže Františka ohledně dne postu a modliteb 23. 2.; ten si můžete přečíst na 

nástěnce. Rovněž tam najdete dopis Mons. Bohumíra Vitáska s podněty k postní almužně. „Do třetice“ pak mám zde. 

Na příští (sobotu večer a) neděli připadá opět sbírka na potřeby farnosti. 


