
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 21.10.2018 do 28.10.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
20. 10. 

 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 
 
 

Pondělí 
22. 10. 

Sv. Jana Pavla II., papeže Sušice 
18:00 

za † Vlastu Škrabálkovou a duše v očist. 

Úterý 
23. 10. 

Sv. Jana Kapistránského, kněze   

Středa 
24. 10. 

Sv. Antonína M. Klareta, biskupa Jalubí 
18:00 

za Marii Horákovou (nedožitých 70 let), 
rodiče z obou stran a duše v očistci 

Čtvrtek 
25. 10. 

 Traplice 
18:00 

za Marii Chrástkovou, manžela a živou 
rodinu 

Pátek 
26. 10. 

 Jalubí 
18:00 

za Pavla Saláta a Bohumila Saláta, živou 
a † rodinu 

Sobota 
27. 10. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za Ladislava Laholu a dvoje rodiče, dar 
zdraví a Boží požehnání pro celou rod. 

Neděle 
28. 10. 

30. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za † Violu Schwarzovou a její rodinu 
 
 

 

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) a doufám, že ve středu do ZPÍVÁNÍ V SUŠICÍCH (v knihovně na ObÚ) od 15:00 h nic nevstoupí a že se sejdeme… 

Ještě dnes večer se od 18:00 h sejde na faře v Jalubí PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI. 

V úterý se na faře v Jalubí sejde společenství MODLITBY MATEK od 19:15 h. 

Ve čtvrtek zde bude V TRAPLICÍCH (tradičně 4. čtvrtek v měsíci) DĚTSKÁ MŠE SVATÁ od 18:00 h, na kterou zvláště 
děti srdečně zvu - a nejen ty místní, ale třeba i DĚTI ZE SUŠIC. 

Od 25. 10. se opět otevírá nedávno rozšířená možnost získat plnomocné odpustky duším zemřelých - při splnění 
tří obvyklých podmínek, návštěvě a modlitbě za zemřelé. 

Minulou neděli se konala sbírka na potřeby farnosti, vybralo se v Traplicích 1.105 Kč, v Jalubí 12.306 Kč. Pán Bůh 
zaplať za každý dar. Sbírka z této neděle bude odeslána NA MISIE, spolu s výtěžkem z prodeje výrobků dětí; tento 
prodej se uskuteční po mši svaté před kostelem (v případě nepříznivého počasí uvnitř). 

Příští víkend zde nebudu, chceme s dětmi využít několika volných dní navíc a vydáváme se opět za krásami naši 
vlasti. V Traplicích mě bude zastupovat o. Bernardin, OFM a v Jalubí o. Antonín Bachan, důchodce z Hluku. 

Naléhavá výzva do řad farníků!! Sháníme dobrovolníka, který by byl ochoten zastávat SLUŽBU KOSTELNÍKA. Zvlá- 
ště v posledních dnech se situace zdramatizovala - p. Kraváček po návratu z nemocnice 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, 
nebo mohou to být dva lidé, kteří by se pravidelně střídali. 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. 


