
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 06.05.2018 do 13.05.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
5. 5. 

 Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Neděle 
6. 5. 

6. neděle velikonoční 
(den modliteb za pronásledované křesťany) 

Jalubí 
9:00 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
7. 5. 

   

Úterý 
8. 5. 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí   

Středa 
9. 5. 

 

slavnost 
Jalubí 
18:00 

za † Věnceslavu a Františka Hejdovy, † 
Josefu a Františka Hanákovy a ††† 

Čtvrtek 
10. 5. 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
(doporučený zasvěcený svátek) 

Traplice 
18:00 

na poděkování za 70 let života s prosbou 
za manžela, syna a B. požehnání pro ž.r 

Pátek 
11. 5. 

 Jalubí 
18:00 

za rodinu Pinkavovu a duše v očistci 

Sobota 
12. 5. 

Sv. Nerea a Achillea, mučedníků 
Sv. Pankráce, mučedníka 

Traplice 
18:00 

za † rodiče Klapilovy a Ondruchovy, živou a 
† rodinu, za dar víry, naděje a lásky, za dar 
zdraví a duše v očistci 

Neděle 
13. 5. 

7. neděle velikonoční Jalubí 
8:30 

 

za Jindřicha Nesvatbu, sourozence, 
rodiče z obou stran a duše v očistci 
 

 

Zde schólička po mši svaté BUDE, v Traplicích v sobotu opět NE, ani v Sušicích v úterý (z důvodu státního svátku). 

Z téhož důvodu se opět v úterý nesejdou v Jalubí MODLITBY MATEK. V úterý bude májová pobožnost ve 14 h u 

Panny Marie u Habešské Studánky na Kudlovské Dolině. Kancionály si prosím vezměte s sebou. 

Anketa, která probíhala ve farnosti v minulých několika týdnech, skončila následujícím výsledkem: pro 1. variantu 
(přesun mše svaté na 10:30) se vyslovilo 52 hlasů, pro 2. variantu (nic neměnit) 94 hlasů a pro 3. variantu (2 mše 
sv. v Jalubí) 44 hlasů. Připomínám jen to, že z toho neplyne pro kněze žádné závazné stanovisko, slouží pro lepší 
orientaci při řešení pastorační situace. 

Důležité oznámení: OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE SE PŘESOUVÁ MŠE SVATÁ V JALUBÍ NA 8:30 h z důvodu uzávěrky silnice 
mezi Traplicemi a Jalubím (abych do Jankovic nejezdil příliš pozdě). 

V neděli ve 14:00 h bude MÁJOVÁ POBOŽNOST v Jalubí u Panny Marie Bolestné; v ostatní dny - dle rozpisu na nástěn- 

ce. Jedinou výjimku tvoří čtvrteční slavnost, kdy májová odpadá (ale na jiných místech ten den zůstává!). Dětem připo- 

mínám, že za každou účast na májové pobožnosti obdrží LOS, a pak začátkem června proběhne slosování. Vítaná jsou 

rovněž děvčata coby družičky recitující básně k Panně Marii. 

Na stolíku s obětními dary jsou k rozebrání přihlášky na farní tábor, který se koná v termínu 10.-13.7. v Hovězím na 

Vsetínsku. 

Pamatujme rovněž na to, že na sobotu 12. 5. připadá na uherskohradišťský děkanát POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ 

KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ. Podrobnosti jsou opět na plakátcích. 

Příští neděli v 18:00 h se na faře sejdou rodiče prvokomunikantů. 


