
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 09.12.2018 do 16.12.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
8. 12. 

 Traplice 
18:00 

na úmysl dárce 

Neděle 
9. 12. 

2. neděle adventní Jalubí 
10:30 

 

za † Drahomíru a Františka Hejdovy a 
živou rodinu 
 

Pondělí 
10. 12. 

   

Úterý 
11. 12. 

Sv. Damasa, papeže   

Středa 
12. 12. 

Panny Marie Guadalupské Jalubí 
18:00 

za manžela, dvoje rodiče, sourozence 
Chrástkovy a Čevelíčkovy 

Čtvrtek 
13. 12. 

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

(volný úmysl) 

Pátek 
14. 12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele 
církve 

Jalubí 
18:00 

za † rod. Rožkovy a Dostálovy, † dcery, na podě- 
kování za vyslyšené prosby a dar zdraví pro ž.r. 

Sobota 
15. 12. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
16. 12. 

3. neděle adventní Jalubí 
10:30 

 

za děti, dar zdraví a Boží požehnání pro 
celou živou rodinu a duše v očistci 
 

V týdnu bude zpívání v Sušicích 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, od 9:30 h. Rovněž jsou zvány zvláště děti na roráty, v sobotu od 7:00 h. 

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

ZPOVÍDÁNÍ před vánočními svátky je naplánováno na sobotu 22. 12. od 14 do 16 h. S předstihem můžu oznámit, 
že MŠE SVATÁ 25. 12. bude v Jalubí mimořádně v 9:00 h (do Jankovic se mi podařilo sehnat náhradníka). Rovněž 
pak o neděli Zmrtvýchvstání Páně bych chtěl tento čas „ukotvit“. 

Od pátku má náš kostel opět kostelníka, vrátil se k této službě p. Leoš Korvas. 

Volební výsledky do PR farnosti Jalubí: 1. m.: Pavel Přílučík  80 hlasů 
(hlasovalo 105 farníků)   2.-3. Taťána Husaříková 51 
      2.-3. František Grebeníček 51 
      4. Pavel Vagunda 47 
      5. Jana Nevrlová  43 
      6. m.: Václav Šrámek  38 
Mnou jmenováni byli: Pavel Mikulinec, Leoš Korvas, Hana Novotná, Tomáš Mrkvica, Anna Trávníčková, Jaroslav 
Častulík; za Charitu Jana Cigošová, za Cursillo Ludmila Čagánková. Ještě dnes se sejdeme na faře v 18: h. 
 

Připomínám, že máme dvě adoptované děti a pro zaplacení příspěvku chybí asi 4000 Kč. Vyúčtování je na nástěn- 
ce a pravidelně se doplňuje, každý se může na stav podívat. Prosím tedy o příspěvek na tento účel. 
 

Příští neděli bude sbírka na farníky, jak bývá obvyklé každou 3. neděli v měsíci. 
 

Sešit na mše svaté pro příští rok už mám připravený pro zapisování. 
 

MIMOŘÁDNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH proběhnou (počítám předběžně) ve středu před Vánocemi (19. 12.), snad 
to zvládnu ve všech třech vesnicích: kdyby někdo z těch, kdo dřív na mši svatou chodili a dnes už nedojdou, měl 
zájem před vánočními svátky o svátost smíření a svaté přijímání, nahlaste mi to DO PŘÍŠTÍ NEDĚLE. 


