
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 10.02.2019 do 17.02.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
9. 2. 

 Traplice 
18:00 

za syna, dceru, jejich živou a † rodinu, za 
dar zdraví, za přátele i nepřátele a ††† 

Neděle 
10. 2. 

5. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za Stanislava Macha, syny, dvoje rodiče 
a dar zdraví v rodině 
 

Pondělí 
11. 2. 

Panny Marie Lurdské   

Úterý 
12. 2. 

   

Středa 
13. 2. 

 Jalubí 
18:00 

na poděkování za 85 let života, † manžela, 
sourozence, dvoje rodiče, ochranu a pomoc 
Boží pro celou živou rodinu 

Čtvrtek 
14. 2. 

 Traplice 
18:00 

za † Josefa Bičana, manželku, dvoje ro- 
diče, živou rodinu a duše v očistci 

Pátek 
15. 2. 

 Jalubí 
18:00 

za manžele Bohumilu a Františka Vran- 
kovy, syna, dceru, 2 zetě, ž.r. a duše v oč. 

Sobota 
16. 2. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
17. 2. 

6. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za † Františka a Boženu Jagošovy a 
celou živou i † rodinu 
 

V JALUBÍ se schólička sejde zase za týden v 9:30 h. Rovněž ostatní 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. 

Hromniční sbírky z jednotlivých vesnic: TRAPLICE 3.300 Kč, SUŠICE 4.500 Kč, JALUBÍ 8.240 Kč. Pán Bůh zaplať za 
každý dar! Příští neděli, protože je 3. v měsíci, tak opět bude sbírka na farnost. 

Dnes se na faře v Jalubí sejde: napřed EKONOMICKÁ (od 17:00 h), pak PASTORAČNÍ RADA, od 18:00 h. 
 
V úterý večer se v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO (od 17:00 h), pak na faře společenství MODLITBY 
MATEK od 19:15 h. 
 
Ve středu zde a ve čtvrtek v Traplicích při mši svaté budu udělovat POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH; na Sušice dojde 
řada v pondělí 18. února. Tato svátost by se neměla přijímat „automaticky“ rok co rok, ale přijmout by ji měli ti, 
kteří buď ještě u ní nebyli a doléhá na ně zdravotní problém, anebo se jim zdraví od předchozího přijetí svátosti 
zhoršilo. Každý tedy ať to zváží na těchto principech… 
 
Příští neděli bude opět setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání, od 17:00 h na faře. 
 
POZOR - POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE! Jak už bylo dřív avizováno, farní charita Jalubí VÝLET DO PELHŘIMO- 
VA A ŽELIVI v sobotu 23. 2. 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. Zatím je stále ještě málo zájemců. 
Účastníci zájezdu 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. Je nutné se zapsat, abychom měli jistotu, 
že autobus se naplní. U podpisového archu jsou pak k rozebrání lístečky se stručnými informacemi, aby to každý 
„měl na očích“. 


