
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 25.03.2018 do 01.04.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
24. 3. 

 Traplice 
18:00 

za Ladislava Janečka a Josefu Hašovou, 
živou a † rodinu 

Neděle 
25. 3. 

KVĚTNÁ NEDĚLE Jalubí 
9:00 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
26. 3. 

Pondělí Svatého týdne   

Úterý 
27. 3. 

Úterý Svatého týdne   

Středa 
28. 3. 

Středa Svatého týdne Traplice 
18:00 

za † Karla Trávníčka a Josefa Pecháčka, 
rodiče z obou stran a živou rodinu 

Čtvrtek 
29. 3. 

ZELENÝ ČTVRTEK Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
30. 3. 

VELKÝ PÁTEK 
(den přísného postu) 

Jalubí 
15:00 

velkopáteční obřady  

Sobota 
31. 3. 

BÍLÁ SOBOTA 
VIGILIE VZKŘÍŠENÍ 

Jalubí 
20:00 

(volný úmysl) 

Neděle 
1. 4. 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
(Boží hod velikonoční) 

Jalubí 
9:00 

 

(volný úmysl) 
 
 

 

Dnes v Jalubí schólička po mši svaté bude, v Traplicích příští sobotu NE; a v Sušicích (knihovna na ObÚ) v úterý 
zpívání bude, od 15 h. Pobožnosti křížové cesty beze změn: v Jalubí v neděli od 14:00 h, v Traplicích rovněž ve 
14:00 h. 

Dnes se odevzdávají kasičky s postní almužnou!! Ještě zítra v Jalubí se prodávají výrobky dětí, které tvořily v 
„misijním klubku“, a je možné takto podpořit děti na misiích. Za týden (v neděli do Jalubí) přinesou děti do kostela 
postní cestičky, které si vybarvovaly po celou dobu svatopostní - a ponesou je v obětním průvodu jako svůj dárek Pánu 
Ježíši. 

Zapisujte se vzadu na stolíku na adoraci u Božího hrobu během Bílé soboty. 

V úterý navečer od 18 h bude v kostele MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO a pak od 19:15 zase společenství MODLITBY MATEK. 

Ve středu bude mimořádně mše svatá v Traplicích místo čtvrtka. 

ZELENÝ ČTVRTEK - dopoledne v 9:30 h je v Olomouci MISSA CHRISMATIS (účast na ní je na zvážení každého věřícího); 

obřady končí adorací v „Getsemanské zahradě“ (ještě bude upřesněno). Ministranti mají nácvik od 17 h, pak budu 

ještě nějakou chvíli zpovídat. 

VELKÝ PÁTEK - Jalubí: 8:00 ranní chvály v kostele, od 9:00 pobožnosti křížové cesty pro nejmenší; od 10 h mají nácvik 

obřadů ministranti; ve 21 h křížová cesta po vesnici. Křížová cesta bude rovněž v Traplicích, a to od 18 h. 

BÍLÁ SOBOTA - Jalubí: 8:00 ranní chvály v kostele, od 10 h opět nácvik ministrantů na večerní obřady. Během dne se 

střídají věřící na „stráži u Božího hrobu“ (list pro zapsání se je v kostele na stolíku s obětními dary). 

Minulou neděli - sbírka na farnost: Jalubí 9.730, Traplice 2.076 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! V pátek a sobotu 

v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu bude kasička a příležitost přispět na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě. 

V neděli pak bude „tradiční“ SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ. 

V neděli rovněž budu v závěru mše svaté žehnat velikonoční pokrmy. 


