
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 20.01.2019 do 27.01.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
19. 1. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za syna a dceru, jejich živou rodinu, za 
přátele i nepřátele a duše v očistci 

Neděle 
20. 1. 

2. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

na poděkování za 92 let života a celou 
živou rodinu 
 

Pondělí 
21. 1. 

Památka sv. Anežky Římské, panny a 
mučednice 

Sušice 
17:00 

za † Oldřicha Vandu, rodiče z obou 
stran, nemocnou osobu a duše v očistci 

Úterý 
22. 1. 

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka   

Středa 
23. 1. 

 Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 

Čtvrtek 
24. 1. 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a 
učitele církve 

Traplice 
18:00 

za Viléma a Hedviku Čagánkovy, živou a 
† rodinu a duše v očistci 

Pátek 
25. 1. 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

 
Sobota 
26. 1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů Jalubí 
11:00 

Traplice 
18:00 

na poděkování za 80 let života, † man- 
žela a celou živou rodinu 

za farníky 

Neděle 
27. 1. 

3. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

(volný úmysl) 
 
 

V JALUBÍ se schólička sejde zase za týden přede mší svatou, od 9:30 h. ZPÍVÁNÍ bude v obvyklém režimu: v úterý 
v Sušicích (na ObÚ) od 14:45 h, a ve čtvrtek v Traplicích (na ZŠ) od 15:30 h. 

Farní charita oznamuje, že se V TRAPLICÍCH vybralo při Tříkrálové sbírce 28 908 Kč. Děkuje všem koledníkům a 
vedoucím koledníků, kteří se zúčastnili koledování a taky občanům za jejich štědrost. Pro koledníky pak pořádá 
Tříkrálové bruslení na zimním stadioně v Uherském Hradišti, které se koná DNES od 14 do 16 hod. 
 
Jen připomínám, že DNES od 17 h se zde na faře sejdou RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ. 
 
V úterý od 8:45 h se na faře v Jalubí sejdou MAMINKY S DĚTMI, večer pak na faře od 19:15 h společenství 
MODLITBY MATEK. 
 
Ve čtvrtek je v Traplicích MŠE SVATÁ PRO DĚTI. 
 
Na neděli 3. února je plánována PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI. Protože však v tomtéž týdnu by se tito lidé měli 
sejít s P. Markem Dundou nad přípravou misií ve farnostech mnou spravovaných, tak navrhuji, abychom se 
v plném rozsahu sešli už v úterý 29. 1.; mši svatou tento den přehodíme s Jankovicemi, abychom se mohli sejít už 
na ní (kdo bude moci) - a pak následně na faře. Členové rady budou vbrzku obesláni ještě emailem. 
 
Jako další ODMĚNU PRO KOLEDNÍKY chystá farní charita Jalubí VÝLET DO PELHŘIMOVA A ŽELIVI v sobotu 23. 2. 
(víkend ze začátku jarních prázdnin našeho kraje), podrobnosti jsou na plakátku. Je třeba zapsat se do čtvrtka 14. 
února, abychom včas věděli, zda autobus naplníme a celou akci se tím pádem vyplatí podniknout. Účastníci zájez- 
du platí pouze vstupy a oběd (250 Kč), cesta je zdarma. Odjíždět se bude pouze z jednoho místa (viz plakátek), ale 
při návratu rozveze autobus účastníky po vesnicích. 
 


