
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 11.11.2018 do 18.11.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
10. 11. 

 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 
 
 

Pondělí 
12. 11. 

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka   

Úterý 
13. 11. 

Památka sv. Anežky České, panny   

Středa 
14. 11. 

 Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 

Čtvrtek 
15. 11. 

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele 
církve 

Traplice 
18:00 

za Růženu a Vladimíra Mrkvicovy, živou 
a † rodinu 

Pátek 
16. 11. 

Sv. Markéty Skotské, vyznavačky 
Sv. Gertrudy, panny 

Jalubí 
18:00 

za † maminku Anežku Kočí, syna Miloše 
Kočího a duše v očistci 

Sobota 
17. 11. 

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice Traplice 
18:00 

za paní Jarmilu a její syny, jejich živou a 
† rodinu a duše v očistci 

Neděle 
18. 11. 

33. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

na poděkování za 80 let života a ochra- 
nu Boží do dalších let 
 

Teď po mši svaté opět se sejde na faře naše schólička; v tomto čase to bude naposled. Jak jste si už možná někte- 
ří všimli, silnice na Traplice je průjezdná, což je důvod k revizi času nedělních bohoslužeb. Dlouho jsem nad tím 
přemýšlel a zvažoval to z různých stran. Je mně jasné, že nelze se zavděčit všem, ale přesto všechny prosím o po- 
chopení tohoto kroku. OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE ZDE BUDOU NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ V 10:30 HODIN. Není to jen „ústupek 
Jankovicím“, ale (zvláště pro začínající zimní období) třeba také vstřícný krok vůči rodinám s malými dětmi, pro 
které ta hodina 8:30 byla dost nešťastná a často ujížděli jinam. Je to vskutku „revoluční změna“ a zvykat na ni si 
budeme všichni; mnozí si budou muset přeorganizovat čas, ale třeba tím, že MALÁ SCHÓLA SE BUDE SCHÁZET UŽ 
PŘEDE MŠÍ SVATOU (prozatím je to stanoveno na 9:00 h), mohou nacvičovat písně pro danou, a ne až na příští 
neděli. Rovněž bude třeba změnit systém zpovídání; zatím můžu slíbit, že k dispozici budu po mši svaté. 

Dnes se na faře v Jalubí sejdou RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ od 17:00 h. 

Dále bude zpívání v Sušicích (v knihovně na ObÚ) V ÚTERÝ od 15:00 h, ve čtvrtek v TRAPLICÍCH na ZŠ od 15:30 h. 
Páteční výuka náboženství platí i pro II. stupeň ZŠ, od 14:30 h na faře (z tohoto místa to dnes říkám naposled). 

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

Podle odevzdaných lístků s návrhy kandidáty DO PASTORAČNÍ RADY byl sestavený seznam lidí, kteří budou 
postupně osloveni s dotazem, zda mohou být navrženi do samotných voleb. Co se týče EKONOMICKÉ RADY, 
jmenoval jsem 3 členy: Michal Horák, Ing. Jana Nevrlová (oba z Jalubí) a Josef Kutálek (ze Sušic). Čtvrtý člen bude 
zvolen jako zástupce pastorační rady, až tato bude ustanovena. Slib složí pak všichni současně. 

Sbírka na Charitu: v Traplicích 2.477 Kč a v Jalubí 4.973 Kč, celkem 7.450 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! Farní 
Charita aktuálně nabízí misijní kalendáře na rok 2019. Nástěnný kalendář zachycuje 12 velkoformátových foto- 
grafií z misijních cest do Mexika. Kalendář stolní představuje naše misionáře v zahraničí a jejich práci pro tamní 
obyvatelstvo. Nákupem kalendáře zmírníte bídu nejchudších v těchto zemích či podpoříte jejich vzdělanost. Cena 
malého kalendáře je 100 Kč, u velkého je to 200 Kč. Peníze za ně odevzdávejte paní Janě Cigošové. 

Prosím hlavně mladé muže, aby se zapisovali do „sněhového komanda“ (vzadu na stolíku) na službu odklízení 
sněhu kolem kostela. Děkuji všem, kdo se zapojili do včerejší brigády na faře a kolem fary. 



Stále je naléhavá a aktuální výzva do řad farníků!! Sháníme dobrovolníka, který by byl ochoten zastávat SLUŽBU 
KOSTELNÍKA. Protože je dost možné, že p. Kraváček po návratu z nemocnice možná už nebude moci tuto službu 
vykonávat, hledáme někoho ochotného, kdo by se toho mohl ujmout; může to být i žena, nebo mohou to být dva 
tři 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. 


