
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 22.04.2018 do 29.04.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
21. 4. 

 Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Neděle 
22. 4. 

4. neděle velikonoční Jalubí 
9:00 

 

za † Vladimíra Burdu, rodiče, za Boží požeh- 
nání pro ž. rod., posilu pro nemocné a ††† 
 

Pondělí 
23. 4. 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka   

Úterý 
24. 4. 

Sv. Jiří, mučedníka 
Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučed. 

  

Středa 
25. 4. 

Svátek sv. Marka, evangelisty Jalubí 
18:00 

za Františku a Cyrila Hanákovy a duše v 
očistci 

Čtvrtek 
26. 4. 

 Traplice 
18:00 

na úmysly dětí 

Pátek 
27. 4. 

 Jalubí 
18:00 

za Vlastu Pokornou, manžela, syna Vlas 
timila, dceru Marii a dar zdraví pro ž.r. 

Sobota 
28. 4. 

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 
Sv. Ludvíka M. Grigniona z Monfontu, kněze 

Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
29. 4. 

5. neděle velikonoční Jalubí 
9:00 

 

za živé a † hasiče a poutníky na Svatý 
Hostýn 
 

 

V Jalubí schólička po mši svaté BUDE, v Traplicích v sobotu NE (s jednou skupinou dětí z náboženství budeme na 
výletě); v Sušicích zpívání bude (knihovna na ObÚ) v úterý od 15 h. 

V úterý večer se v Jalubí v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO (v 18 h) a pak na faře společenství MODLITBY MATEK 

(od 19.15 h). 

Ve čtvrtek v Traplicích bude mše svatá pro děti!! 

Připomínám, že v úterý 1. května se koná FARNÍ VÝŠLAP, podrobnosti na vývěsce. 

Na sobotu 12. 5. připadá na uherskohradišťský děkanát POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ - kde 

jinde, než na Velehradě? Podrobnosti jsou opět na plakátcích. 

Stále ještě je možnost vyzvednou si lístky s anketou a připojit se k rozhodování o změně bohoslužeb (spodní hranice  je 

14 let); lístky nebudou už rozdávány plošně! Vzadu je krabička s „podněty do pastorační rady“, tam vyplněný lístek 

odevzdejte. Někteří se možná obávají o příležitosti ke svátosti smíření - ale byť z Jankovic bych to nestíhal PŘED mší 

sv., zavedeme zpovídání PO - třeba každou druhou neděli. Rovněž obavy o včasný začátek bych rád umenšil - totiž 

v Jankovicích není tolik farníků u sv. přijímání, ani tolik záležitostí k vyřizování po mši svaté. Možná bude problém 

dočasný, když bude uzavřená silnice Jalubí-Traplice… 

Někomu možná pořád uniká podstata - proč vůbec se toto začalo řešit. Autobusová linka Huštěnovice-Jankovice (přes 

Košíky) a zpět funguje spolehlivě a bez časových posunů už mnoho let a stabilní se jeví být i do budoucna. Naopak 

autobus vozící farníky z Traplic do Jalubí přestal zastavovat u kostela - čímž se značně zkomplikovala pro věřící 

závislých na hromadné dopravě na bohoslužby. „Přesměrováním“ (jak času, tak místa) do Jankovic se tedy zabijí dvě 

mouchy jednou ranou: umožní se občanům Sušic a Traplic bez účast na mši svaté bez spěchu a zmatků (byť v jiné 

farnosti), a občanům Košíků se obnoví dosažitelnost mše svaté. 

Odevzdávání hlasovacích lístků se uzavírá v neděli 29. 4. Tento den se odpoledne ve 14:00 h sejde MIMOŘÁDNÉ 

ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY, aby provedlo vyhodnocení ankety a zvolil se další postup, jak podle těchto výsledků 

pokračovat (jak uvést „vítězný návrh“ do života farnosti). 



Milí mladí, v říjnu 2018 se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda (celosvětové setkání biskupů s papežem), jejímž 

tématem je „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Je to vůbec první synoda, která je věnována nám mladým – proto 

by byla škoda ji nevyužít. Samotné synodě předcházela pre-synoda, která se konala koncem března tohoto roku, kdy 

papež František pozval 300 mladých z celého světa a vyzval je, aby statečně hovořili o svých problémech a názorech. 

ČR měla na pre-synodě dva zástupce. Naši republiku bude zastupovat plzeňský biskup Tomáš Holub. Ten nás vybízí, 

abychom se do diskuze zapojili a dali mu do ruky materiál, který bude říkat – toto si myslí mladí v České republice. Do 

diskuze se nemusí zapojit jen věřící lidé, ale i nevěřící, a proto vás prosíme, abyste je k tomuto dílu také přizvali. 

Prostřednictvím Facebooku se do synody nyní může zapojit kdokoli na stránce Synoda o mládeži 2018. Zde také 

naleznete podrobnější informace. Pro přidávání vlastních příspěvků a podnětů je třeba se zaregistrovat v diskusní 

skupině. Tam budou postupně přidávány tematické otázky, ke kterým se bude možné do konce srpna vyjadřovat. 

Odkazy ke skupině naleznete na plakátcích (posíláme do všech farností – prosíme o vyvěšení). Ještě jednou prosíme – 

nebojte se zapojit, pozvěte do diskuze také Vaše kamarády ať už věřící i nevěřící a pomozme vytvořit podklady pro 

papeže a naše biskupy, aby věděli, jakou církev bychom si my mladí přáli. Je to i na vás.  

 


