
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 18.02.2018 do 25.02.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
17. 2. 

 Traplice 
18:00 

za Františku a Petra 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 
 

Pondělí 
19. 2. 

 Sušice 
17:00 

za živou a † rodinu Hanákovu a Vitáskovu 
s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu 

Úterý 
20. 2. 

   

Středa 
21. 2. 

 Jalubí 
18:00 

na poděkování za 70 let života s pros- 
bou o ochranu Boží pro celou rodinu 

Čtvrtek 
22. 2. 

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Traplice 
18:00 

za P. Františka Slováčka a sourozence Hon- 
kovy 

Pátek 
23. 2. 

 Jalubí 
18:00 

za † maminku Anežku Kočí, syna Miloše 
a duše v očistci  

Sobota 
24. 2. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
25. 2. 

2. neděle postní Jalubí 
9:00 

 

na poděkování za 50 let života a celou 
živou i † rodinu 
 

 

Schólička (po celý týden) v Traplicích v sobotu a v Sušici v úterý NEBUDE, protože děti mají jarní prázdniny. Zato 
budou pobožnosti křížové cesty - každou neděli od 14 h. 

Od pondělka do čtvrtka, protože děti mají jarní prázdniny, vyrážím s některými na několikadenní pobyt v Českém 

Švýcarsku, vracím se ve čtvrtek na mši svatou do Traplic. Po celou dobu budu k dispozici na telefonu. V pondělí a 

středu mě bude zastupovat P. Antonín Bachan, včetně udělování svátosti nemocných v Sušicích. 

Z důvodu jarních prázdnin se v Jalubí NESEJDOU v úterý dopoledne maminky s dětmi, ale od 19:15 MODLITBY MATEK 

ano. 

Předběžně na pátek se připravuje pohřeb náhle zemřelého p. Bohuslava Procházky z Traplic, v Jalubí ve 13:30 h. 

Mám tady ještě nějaké možnosti a nabídky zúčastnit se poutních zájezdů do Medjugorje a Itálie - viz plakátky. 

Doporučuji pozornosti kasičky na postní almužnu, a rovněž na tento týden připadá den modliteb a půstu za mír ve 

světě (pátek). Vzadu na stolíku je krabička, lístky a průpiska; může to posloužit, abyste kdokoli tam vkládali podněty 

pro zasedání farní rady. 

Jak je patrné ze zápisu z pastorační rady, kromě poutního zájezdu zaměřeného na rodiny prvokomunikantů (místo a 

čas budou ještě upřesněny), chystáme se letos pořádat v rámci farnosti POUŤ KE SVATÉ ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO 

v Podještědí, a to ve dnech 30.4. a 1.5. Již brzy budou dodány další podrobnosti a možnost zápisu na tuto pouť. 

Po dnešní sbírce na potřeby farnosti připadá na příští (sobotu večer a) neděli opět sbírka na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ.  

 


