
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 04.11.2018 do 11.11.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
3. 11. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
4. 11. 

31. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za † Zdeňka Horáka, † rodinu, dar zdra- 
ví a Boží požehnání pro celou živou rod. 
 

Pondělí 
5. 11. 

   

Úterý 
6. 11. 

   

Středa 
7. 11. 

 Jalubí 
18:00 

za Antonína a Annu Chmelařovy a 
celou † rodinu 

Čtvrtek 
8. 11. 

 Traplice 
18:00 

za Josefa Fuska, dar zdraví a ochranu P. 
Marie Růžencové pro celou rodinu 

Pátek 
9. 11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky Jalubí 
18:00 

za Jiřího Řimáka, Josefa a Marii Pekárko- 
vy a celou živou i † rodinu 

Sobota 
10. 11. 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele 
církve 

Traplice 
18:00 

za Antonína Přílučíka, živou a † rodinu 
a duše v očistci 

Neděle 
11. 11. 

32. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za farníky 
 
 

 

Dnes po mši svaté opět se sejde na faře schólička; ve čtvrtek potom bude ZPÍVÁNÍ V TRAPLICÍCH, ovšem ZPÍVÁNÍ 
V SUŠICÍCH (v knihovně na ObÚ) bude pravidelně bývat již V ÚTERKY od 15:00 h. 

V úterý už v 17:00 se v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO, pak na faře v Jalubí sejde společenství MODLITBY 
MATEK od 19:15 h. 

Stále ještě tady je možnost získat plnomocné odpustky duším zemřelých - při splnění tří obvyklých podmínek (sv. 
zpověď, sv. přijímání modlitba na úmysly Sv. otce), plus návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé, platí do 8. 11. 

Připomínám, že pozvání na páteční výuku náboženství platí i pro II. stupeň ZŠ, od 14:30 h na faře (upouštím od 
prvotního záměru 2x do měsíce). 

Ještě dnes lze odevzdávat lístky pro návrhy kandidátů pastorační rady farnosti, a to buď mně osobně, nebo do 
krabičky na stolku, nebo do poštovní schránky na faře. V nejbližších dnech jmenuji volební komisi. Až se navržení 
kandidáti vyjádří, proběhnou samotné volby. Pravděpodobný termín je 18. 11. Každý farník starší 15 let může 
navrhnout 12 jmen, koho by si tam přál. Kandidátem může být farník starší 18 let. 

Na sobotu bych prosil dobrovolníky na FARNÍ BRIGÁDU, od 14:00 h. Najde se práce pro muže, ženy i děti. 

Na příští neděli svolávám na faru RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ od 17:00 h. 

Jednou je to Halloween, podruhé zase „strašidelné Jalubí“... Někdo to vnímá jako „dětskou hru“, ale co je to ve 
skutečnosti? Není to spíše pocta zlým duchům?!? Opravdu chceme „Jalubí plné zlých duchů“?!? Na mši svatou 
pro děti by nepřišel nikdo - a na tamto se hrnou všichni?!? Kam se ale vlastně řítí? (I z pohledu „zdravého selské- 
ho rozumu“: nevytváří se tu prostor k něčemu zlému? Děti se do toho hrnou, ale pak se počurávají, nemůžou 
usnout, děsí se každého šustnutí - všude „vidí ducha“ - JE FAKT TOTO OD BOHA?!?) Kde nebo jaká je potom naše 
víra? Je možné sloužit dvěma pánům? DEJME OD TOHO RUCE PRYČ, a to v plném slova smyslu!! (Zdali se tak děje, 
zdali tady „neházím hrách na zeď“, bude možné poznat třeba právě podle toho, kolik dětí bude v pátek na mši 
svaté…) Copak nemáme něco mnohem, mnohem lepšího?!? Úctu ke svatým, modlitbu, svátosti… Potřebujeme 
my snad hledat ubohé náhražky (a nejen ubohé, ale hlavně NEBEZPEČNÉ!!), jako nevěřící?!? 



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. 


