
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 18.11.2018 do 25.11.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
17. 11. 

 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 
 

 
Pondělí 
19. 11. 

 Jalubí 
14:00 

Sušice 
17:00 

pohřeb † Jiřího Botka 
 

za nemocnou osobu, dar zdraví a pří- 
mluvu P. Marie, B. ochranu a trpělivost 

Úterý 
20. 11. 

   

Středa 
21. 11. 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalé- 
mě 

Jalubí 
18:00 

za Petra Mrkvánka a celou živou i † ro- 
dinu a duše v očistci 

Čtvrtek 
22. 11. 

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice Traplice 
18:00 

na úmysly dětí 

Pátek 
23. 11. 

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
Sv. Kolumbána, opata 

Jalubí 
18:00 

za Marii a Jaroslava Kostelníčkovy, dvo- 
je rodiče, 2 zetě a celou † rodinu 

Sobota 
24. 11. 

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a 
druhů, mučedníků 

Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
25. 11. 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Jalubí 
10:30 

 

za Marii a Františka Zápecovy, Antoní- 
na Hrušku, živou a † rodinu 
 

Teď po mši svaté se budu snažit být rychlý a sednout do zpovědnice, kde zůstanu, dokud to bude potřeba. 

V týdnu bude zpívání v Sušicích (v knihovně na ObÚ) V ÚTERÝ od 15:00 h, ve čtvrtek v TRAPLICÍCH na ZŠ od 15:30 
h, no a pak další neděli zase přede mší svatou (od 9:00) na faře. 

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

Ve čtvrtek bude v Traplicích MŠE SVATÁ PRO DĚTI. V sobotu bude v Jalubí: od 9:00 h ZKOUŠKA DĚTÍ NA VÁNOČNÍ 
BESÍDKU, od 11:00 h KŘEST Jakuba Šmídy. 

Podle odevzdaných lístků s návrhy kandidáty DO PASTORAČNÍ RADY byl sestavený seznam lidí, kteří s kandidatu- 
rou souhlasili. Jsou to: Cigošová Jana, Čagánková Ludmila, Častulík Jarek, Grebeníček František, Hejdová Marie 
(TR), Holeček Michal, Husaříková Taťjána, Mikuláštík Pavel, Mikulincová Jana, Mikulincová Veronika, Mikulinec 
Pavel, Mrkvica Tomáš, Novotná Hana, Přílučík Pavel, Slavík Josef, Šrámek Václav, Trávníčková Anna, Vagunda 
Pavel, Vagunda Vojtěch. Zbývá dořešit účast posledních tří lidí, kompletní seznam kandidátů bude zveřejněn 
v nejbližší době nad webových stránkách; volby pak proběhnou, jak bylo předběžně naplánováno, 2. prosince. 

Příští neděli se sejdeme na faře k posezení u příležitosti konce církevního roku. Zváni jsou všichni (z Jalubí, Traplic, 
Sušic), kdo jakýmkoli způsobem slouží, nebo dříve sloužili ve farnosti, i ostatní, kdo chtějí strávit toto nedělní 
odpoledne ve farním společenství. Kdo chce, může přispět nějakou dobrotou ke kávě nebo vínu. Sejdeme se v 
16:00 hodin. 
 
Farní Charita aktuálně nabízí misijní kalendáře na rok 2019. Nástěnný kalendář zachycuje 12 velkoformátových 
fotografií 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 vzděla- 
nost. Cena malého kalendáře je 100 Kč, u velkého je to 200 Kč. Peníze za ně odevzdávejte paní Janě Cigošové. 
 
Příští neděli už bych měl mít sešit na zapisování intencí pro další rok. 


