
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 14.10.2018 do 21.10.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
13. 10. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
14. 10. 

28. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za Pavla Fiedora, syna, rodiče a celou 
rodinu 
 

Pondělí 
15. 10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uči- 
telky církve 

  

Úterý 
16. 10. 

Sv. Hedviky, řeholnice 
Sv. Markéty M. Alacoque, panny 

  

Středa 
17. 10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa 
a mučedníka 

Jalubí 
15:00 

requiem za † Antonína Řimáka 

Čtvrtek 
18. 10. 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
19. 10. 

Sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a 
druhů, mučedníků 
Sv. Pavla od Kříže, kněze 

Jalubí 
18:00 

za Petra Hrňu a Jana Hábla, rodiče, 
sourozence a duše v očistci 

Sobota 
20. 10. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za † rodiče z obou stran, dar zdraví a 
živou rodinu 

Neděle 
21. 10. 

29. neděle v mezidobí 
(den modliteb za misie) 

Jalubí 
8:30 

 

za farníky 
 
 

 

V tomto RŮŽENCOVÉM MĚSÍCI ŘÍJNU se scházíme na modlitbu růžence: v Jalubí v pondělí, úterý a čtvrtek 
od 18:00 h a v ostatní dny přede mší svatou; v Traplicích v pondělí od 17:00 h; v Sušicích v úterý od 17:00 h. 

Dnes po mši svaté opět se sejde na faře schólička; ve čtvrtek potom ZPÍVÁNÍ V TRAPLICÍCH (v budově ZŠ od 15:30 
h) - ale vzhledem k tomu, že na středu se mi nahlásil do Jalubí pohřeb, tak se ZPÍVÁNÍ V SUŠICÍCH ve středu od 
15:00 h NEKONÁ. 

Připomínám, že odpoledne se vydáme na FARNÍ VÝŠLAP na Střílecký hrad, sraz ve 13:30 na motorestu SAMOTA 

v Buchlovských horách. Jsou zváni jak jednotlivci, tak rodiny s dětmi. Špekáčky sebou! 

V úterý dopoledne se na faře sejdou MAMINKY S DĚTMI (od 8:45 h), pak večer společenství MODLITBY MATEK od 
19:15 h. 

Oznamuji, že snoubenci TOMÁŠ GAJDORUS, bytem Jalubí 510, a PETRA DOLEŽALOVÁ, bytem Boršice u Blatnice 
106, uzavřou dne 20.10.2018 v kostele sv. Kateřiny v Boršicích u Blatnice církevní manželství. 

Sbírka příští neděli bude odeslána NA MISIE. 

Při misijní neděli (i sobotě večer v Traplicích) se budou opět prodávat výrobky dětí; také uvítáme všechny další, 
kteří by se do pečení chtěli zapojit. 

Naléhavá výzva do řad farníků!! Sháníme dobrovolníka, který by byl ochoten zastávat SLUŽBU KOSTELNÍKA. Zvlá- 
ště v posledních dnech se situace zdramatizovala - p. Kraváček se ocitl v nemocnici a možná už nebude moci tuto 
službu vykonávat. Proto se obracím na vás s prosbou, jestli by se toho mohl ujmout; může to být i žena, mohou 
to být dva lidé, kteří se budou pravidelně střídat. Rovněž se už nějaký čas potýkáme s chybějícím AKOLYTOU PRO 
JALUBÍ, a i toto by stálo za to doplnit, už třeba proto, aby v této službě byl širší potenciál podávajících svaté 
přijímání v rámci nedělní liturgie. Zájemci, prosím, hlaste se na faře nebo v zákristii. 

Příští neděli se od 18:00 h sejde na faře PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI. 


