
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 09.09.2018 do 16.09.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
8. 9. 

 Jalubí 
18:00 

za farníky 

Neděle 
9. 9. 

23. neděle v mezidobí Traplice 
9:00 

 

za živé a † dobrodince a návštěvníky 
kaple a za duše v očistci 
 

Pondělí 
10. 9. 

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka   

Úterý 
11. 9. 

   

Středa 
12. 9. 

Jména Panny Marie Jalubí 
18:00 

za Antonína a Marii Hejdovy a duše v 
očistci 

Čtvrtek 
13. 9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa 
a učitele církve 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl 

Pátek 
14. 9. 

Svátek Povýšení svatého Kříže Jalubí 
18:00 

za Karla a Marii Hejdovy, syna Petra a 
jeho dceru Pavlu, živou a † rodinu a ††† 

Sobota 
15. 9. 

Památka Panny Marie Bolestné Traplice 
18:00 

na poděkování za přijatá dobrodiní, † 
rodiče a sourozence a B. požehnání pro ž.r. 

Neděle 
16. 9. 

24. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

na dobrý úmysl 
 
 

 

Dnes je poslední možnost podepsat PETICI NA PODPORU RODINY. 

Oblastní charita v Uherském Hradišti zve k účasti na připravované akci pro rodiny s dětmi – STAŇ SE KRÁLEM, 
která je neobvyklá svým pojetím a nese s sebou hluboké poslání Tříkrálového koledování. Akce proběhne 15. 9. 
2018 od 14 do 18 hodin v Areálu jízdy králů v Kunovicích. Program je pro všechny věkové kategorie, zvláštní 
místo v něm samozřejmě patří dětem. Pro všechny, kteří přijmou pozvání, je připraven bohatý program. Můžete 
se těšit na divadelní vystoupení, hudební koncerty, malou školu pantomimy, tvořivé dílničky a spoustu další 
zábavy. V rámci programu budou představeni výherci Tříkrálové fotografické soutěže. Celým odpolednem nás 
bude provázet David Vacke, herec Slováckého divadla. Každý zúčastněný, malý i velký tříkrálový koledník 
s korunkou, se bude podílet na zápisu o největší počet koledníků na jednom místě do České knihy rekordů. 

Už se rýsuje den a hodina výuky náboženství na ZŠ, jak Jalubí, tak Traplice: na I. stupních to bude jako loni 
(Traplice: pondělí 1. a 2. tř., čtvrtek 3.- 5. tř.; Jalubí pátek 1.- 5. tř.), plus tedy II. stupeň v Traplicích by měl 
vyučování v úterý. II. stupeň, který jezdí do St. Města, bude mít vyučování na faře v Jalubí - pátky od 14:30 h. 
Výuka začne ve třetím zářijovém týdnu, od 17. 9. 

V sobotu 15. 9. hodlají vstoupit do stavu manželského tito snoubenci: TOMÁŠ VARMUŽA (Boršice, Osvobození 
652) a INGRID ANDRÝSKOVÁ (Jalubí 302). 

V úterý od 18:00 h se v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO, od 19:15 h potom MODLITBY MATEK na faře. 

V pátek bude MŠE SVATÁ PRO DĚTI + ŽEHNÁNÍ ŠKOLNÍCH BRAŠEN, pak na farní zahradě táborák. Na opékání ať si 
každý přinese, co má rád. Co se týče ZPÍVÁNÍ, ať už v Traplicích či Sušicích, zatím je to ve fázi jednání; snad 
začneme spolu se začátkem výuky náboženství. Dětské mše svaté by zůstaly zachovány jako v minulém školním 
roce: druhý pátek v Jalubí a čtvrtý čtvrtek v Traplicích. 

Chystáme DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN, v sobotu 13. října. Možnost zapsat (do konce září) se je u 
východu z kaple. Cena: pokud bude plný autobus, tak to bude 150 Kč na 1 osobu. 

Příští neděle je opět třetí v měsíci, to znamená sbírku na potřebu kostela. 


