
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 02.12.2018 do 09.12.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
1. 12. 

 Traplice 
18:00 

za † Ludmilu a Josefa Obdržálkovy a ne- 
mocnou osobu 

Neděle 
2. 12. 

1. neděle adventní Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
3. 12. 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze   

Úterý 
4. 12. 

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele 
církve 

  

Středa 
5. 12. 

 Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Čtvrtek 
6. 12. 

Sv. Mikuláše, biskupa Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
7. 12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele 
církve 

Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Sobota 
8. 12. 

Slavnost 

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. MARIE 

Traplice 
18:00 

na úmysl dárce 

Neděle 
9. 12. 

2. neděle adventní Jalubí 
10:30 

 

za † rodiče Drahomíru a Františka Hej- 
dovy a živou rodinu 
 

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 JALUBÍ se schólička schází přede mší svatou, ale až v 9:30 h. 

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

Na tento týden připadá první pátek v měsíci, ve čtvrtek v Traplicích bude po mši svaté půlhodinová adorace; 
v pátek v Jalubí navštívím dopoledne nemocné, večerní mše svatá pak bude z VIGILIE SLAVNOSTI P. MARIE, a pro- 
to vynecháme adoraci. 

Volební lístky jsou ještě teď k rozebrání na stolku za lavicemi. Rovněž na farním webu jsou jak k nahlédnutí, tak 
ke stažení. Odevzdávejte už jen během dneška 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. V nejbližších 
dnech budou hlasy sečteny a příští neděli by měla NOVÁ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA skládat slib. 

ZPOVÍDÁNÍ před vánočními svátky je naplánováno na sobotu 22. 12. od 14 do 16 h. 

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. 
 
Rovněž ještě jsou pro děti k rozebrání ADVENTNÍ KALENDÁŘE, kde budou plnit úkoly a postupně je vymalovávat. 
Potom - třeba na Boží narození - by se mohly nést v obětním průvodu jako dárek Pánu Ježíši k jeho narozeninám. 
V adventní době budou V JALUBÍ o sobotách RORÁTY v 7:00 h, začínáme už za týden 8. 12. Časově na to navazuje 
NÁCVIK BESÍDKY (viz lístky, které jednotliví aktéři dostávali). 
 
Sešit na mše svaté pro příští rok budu mít se vším všudy připravený v týdnu, dneska ještě ne. 


