
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 25.11.2018 do 02.12.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
24. 11. 

 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 
 

Pondělí 
26. 11. 

   

Úterý 
27. 11. 

   

Středa 
28. 11. 

 Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 

Čtvrtek 
29. 11. 

 Traplice 
18:00 

za Karla a Annu Kločkovy, syna, 2 dcery, 
zetě, živou a † rodinu 

Pátek 
30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola Jalubí 
18:00 

za Emila a Anežku Slavíkovy, dvoje rodi- 
če a duše v očistci 

 
Sobota 
1. 12. 

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
Sobotní památka Panny Marie 

Sušice 
8:30 

Traplice 
18:00 

za † Marii Pauříkovu k nedožitým 65. nar., brat- 
ra, tatínka a tetu Františku a ochranu B. pro ž. r. 
 

za † Ludmilu a Josefa Obdržálkovy a ne- 
mocnou osobu 

Neděle 
2. 12. 

1. neděle adventní Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

V týdnu bude zpívání v Sušicích (v knihovně na ObÚ) V ÚTERÝ od 15:00 h a ve čtvrtek v TRAPLICÍCH na ZŠ od 
15:30 h. 

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

Podle odevzdaných lístků s návrhy kandidáty DO PASTORAČNÍ RADY byla sestavena kandidátka pro volby, lístky 
k rozebrání jsou vzadu za lavicemi. Rovněž na farním webu jsou volební lístky jak k nahlédnutí, tak ke stažení. 
Odevzdávejte je, prosím, do neděle 2. prosince buď v zákristii, nebo do krabičky, nebo třeba do schránky na faře 
v Jalubí. Volit může (na rozdíl od voleb běžných) už ten, kdo dovršil 15 let, zaškrtává se 6 jmen. 

Dnes odpoledne 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. 
 
Protože příští neděli začíná advent, jsou vzadu na stolíku pro děti k rozebrání ADVENTNÍ KALENDÁŘE, kde budou 
plnit nějaké úkoly a postupně je vymalovávat. Potom - třeba na Boží narození - by se mohly nést v obětním 
průvodu jako dárek Pánu Ježíši k jeho narozeninám. Rovněž budou v adventní době o sobotách RORÁTY v 7:00 h, 
ale protože tato sobota ještě není adventní, týká se to až soboty 8. 12. 
 
K rozebrání je vzadu na stolíku rovněž POSELSTVÍ NEMOCNÝM. Tam, kde chodím pravidelně o prvních pátcích, to 
můžu přinést sám, ale vy jistě víte o dalších lidech, kteří sem už nedojdou a kteří by si to rádi přečetli. 


