
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 03.03.2019 do 10.03.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
2. 3. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu Přílučíkovu a Zetíko- 
vu, dar zdraví a duše v očistci 

Neděle 
3. 3. 

8. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
4. 3. 

   

Úterý 
5. 3. 

   

Středa 
6. 3. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
(den přísného postu) 

Jalubí 
18:00 

na poděkování za 95 let života, † man- 
žela a syna, živou a † rodinu a duše v oč. 

Čtvrtek 
7. 3. 

 Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
8. 3. 

 Jalubí 
18:00 

za Marii a Petra Pekárkovy, rodiče 
z obou stran a živou i † rodinu 

Sobota 
9. 3. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
10. 3. 

1. neděle postní Jalubí 
10:30 

 

za † Radomíra a Annu Horákovy, syna Pav- 
la, živou a † r. a na poděkování za 60 let života 
 

V JALUBÍ se schólička NESEJDE ANI příští neděli (mládež má totiž na Velehradě duchovní obnovu). Co se týče 
dalších ZPÍVÁNÍ - v Traplicích bude (čtvrtek od 15:30 h), ale v Sušicích v úterý NE, protože mám ve stejnou dobu 
pohřeb v Jankovicích. 

Minulou neděli byla sbírka na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ; vybralo se: Jalubí 6.955 Kč, Traplice 1.620 Kč. Pán Bůh 
zaplať za každý dar. 

V průběhu postní doby budou bývat pobožnosti křížové cesty: JALUBÍ: neděle od 14:30h (skupinky, prosím 
zapište se, kdo si vezmete kterou neděli: vzadu na stolíku je lístek), SUŠICE v pátky od 17:00 h, TRAPLICE neděle 
ve 14:30 h. 
 
V úterý se dopoledne na faře sejdou MAMINKY S DĚTMI, od 8:45 h, MODLITBY MATEK pak večer od 19:15 h. 
 
Na tento týden připadá POPELEČNÍ STŘEDA. Pouze tento den (nikoli v sobotu-neděli) se bude udělovat popelec. 
 
Poněvadž nám také na tento týden připadá 2. pátek v měsíci, bude v Jalubí MŠE SVATÁ PRO DĚTI. 
 
Paní Hana Reichsfeldová z Charity Uh. Hradiště se obrací na všechny s prosbou: shánějí zdravotní sestru do Charitního 
domova Hluk. Jde hned o 2 volná pracovní místa. Vedoucí domova v Hluku, paní Eva Malůšková, si už neví rady - za víc než 
měsíc se nepřihlásila žádná sestřička. Potřebuje akutně dvě nové sestry. Možná mají lidé v povědomí zafixované, že Charita 
má malé platy, na toto místo je konečně plat v pořádku a co víc  - z vlastní zkušenosti mohu říci, že pracovní kolektiv 
v domově v Hluku je skvělý. Podrobnosti pro vážné zájemce (tzv. Hlášenka volného místa) je k nahlédnutí v zákristii. 
 
UŽ SE TO BLÍŽÍ!! V sobotu 9.3. se na faře v Jalubí od 15 do 17 hodin uskuteční setkání s koordinátorkou charita- 
tivní organizace Mary's Meals, která nám představí jednoduché řešení hladu ve světě.  Mary's Meals dnes sytí 
více než 1 300 000 dětí. Těšit se můžete na povídání, film a ochutnávku kaše. Další informace na plakátku. 
 
S prožíváním postní doby souvisí také POSTNÍ ALMUŽNA, která bude probíhat jako obvykle formou střádání 
peněz za to, co si odepřeme, do kasiček. Pokladničky dodám na Popeleční středu. 
 


