
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 03.06.2018 do 10.06.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
2. 6.  

 Traplice 
18:00 

za Hedviku a Františka Hanákovy, souro- 
zence a rodiče, duše v oč. a živou rodinu 

Neděle 
3. 6. 

Slavnost 
TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Jalubí 
8:30 

 

za † rodiče Drahomíru a Františka 
Hejdovy a živou rodinu 
 

Pondělí 
4. 6. 

   

Úterý 
5. 6. 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučední- 
ka 

  

Středa 
6. 6. 

Sv. Pavlíny, panny a mučednice 
Sv. Norberta, biskupa 

Jalubí 
18:00 

za † Věnceslavu Hejdovou, manžela 
Františka, † Josefu Hanákovou a 
manžela Františka a duše v očistci 

Čtvrtek 
7. 6. 

 Traplice 
18:00 

za † Marii Bičanovou, manžela, dvoje 
rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci 

Pátek 
8. 6. 

Slavnost 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

Jalubí 
18:00 

za † Marii Káňovou 

Sobota 
9. 6. 

Památka Neposkvrněného srdce Panny 
Marie 

Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
10. 6. 

10. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za Zdeňka Bučíka a jeho rodiče Hedviku 
a Bonifáce 
 

 

Schólička dnes po mši svaté NEBUDE, ani v Sušicích ne (máme my kněží pouť na sv. Hostýn), v Traplicích v sobotu 

ANO. Kdyby se ke mně chtěl někdo v sobotu přidat, je vítán! (viz výzva arcibiskupa) 

Dnes navečer, od 18:00 h, proběhne na faře ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY, abychom projednali další dění ve 

farnosti. 

Mimořádně se v úterý sejdou maminky s dětmi na faře v Jalubí (v 8:45 h); od 18 h v kostele MARIÁNSKÉ VEČEŘA- 

DLO, no a „do třetice“ společenství MODLITBY MATEK v 19.15 h. 

Na tento týden připadá slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Protože prvopáteční adorace byla tentokrát 

trochu „ošizená“ mohli bychom si to po mši svaté vynahradit (rovněž v Traplicích). Tato mše svatá bude zároveň 

také dětská. 

Stále ještě se mohou hlásit děti na farní tábor - na stolíku s obětními dary jsou k rozebrání přihlášky. Letos to 

bude v termínu 10. - 13. 7. v Hovězím na Vsetínsku. Ještě jsem tam přidal přihlášky na FARNÍ DOVOLENOU 

V ČESKÉM ŠVÝCARSKU, která se plánuje na 5. - 10. srpna. 

Sbírka NA POTŘEBY FARNOSTI z minulé soboty a neděle: Traplice 2.512 Kč a Jalubí 14.153 Kč (v tomu je zahrnut i 

dar dětí, co byly u 1. sv. přijímání 1.000 Kč). Pán Bůh zaplať za každý dar! Můj velký dík patří rovněž těm, kdo 

včera přišli na farní brigádu, udělal se velký kus práce.  

 


