
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 17.03.2019 do 24.03.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
16. 3. 

 Traplice 
18:00 

za Miroslava Maňáska, rodiče a bratra 
a Boží požehnání pro živou rodinu 

Neděle 
17. 3. 

2. neděle postní Jalubí 
10:30 

 

za Jarmilu Korvasovu, manžela, živou a 
† rodinu a duše v očistci 
 

Pondělí 
18. 3. 

Připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, bis-
kupa a učitele církve 

Sušice 
17:00 

za † Stanislava Chybíka, zetě Milana, rodinu 
Chybíkovu a Martinkovu, s prosbou k P.M. 
o dar zdraví pro živou rodinu 

Úterý 
19. 3. 

slavnost SVATÉHO JOSEFA, 
snoubence Panny Marie 

Jalubí 
18:00 

za † dárce 

Středa 
20. 3. 

   

Čtvrtek 
21. 3. 

 Traplice 
18:00 

za † Karla Trávníčka a Josefa Pecháčka, 
oboje rodiče a ochranu P.M. pro ž.rod. 

Pátek 
22. 3. 

 Jalubí 
18:00 

za Annu a Václava Horákovy a jejich 
sourozence 

Sobota 
23. 3. 

Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, bisku- 
pa 

Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu a misie ve farnosti 

Neděle 
24. 3. 

3. neděle postní Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

 
Dnes ve 14:30 h vede křížovou cestu schóla a zve na ni zvláště rodiny s dětmi. Chtěli bychom tuto modlitbu křížo- 
vé cesty obětovat za tradiční podobu rodiny v naší společnosti. Zároveň schóla zve příští pátek 22. 3. všechny 
nové zájemce na mimořádnou zkoušku po mši svaté v 19:00 h. Přijďte rozšířit naše řady a nacvičit zpěvy na 
Velikonoce. ŘÁDNĚ se schóla sejde také příští neděli. Co se týče dalších ZPÍVÁNÍ - v Traplicích bude (čtvrtek od 
15:30 h), v Sušicích v úterý rovněž, ale pouze od 15:00 do 16:00 h. 
 

Další pobožnosti křížové cesty: SUŠICE v pátek od 17:00 h, TRAPLICE neděle ve 14:30 h. 
 

Co se týče POSTNÍ ALMUŽNY, jsou vzadu k dispozici další (neposkládané) kasičky. Na koho se minule nedostalo, 
dnes si je můžete rozebrat. 
 

Dnes se koná sbírka NA POTŘEBY FARNOSTI; dále připomínám dnešní besedu s P. MARKEM VÁCHOU, jen musím 
opravit pár chyb, které se mi vloudily do minulých ohlášek. Čas platí (od 15:30 h), ale nebude to v UH, nýbrž ve 
STARÉM MĚSTĚ v novém kostele: v centru pozornosti bude jeho nedávno vydaná kniha Nevyžádané rady mláde- 
ži, bude to spojeno s možností dotazů a autogramiádou; pak ještě na faře v Jalubí se sejdou RODIČE PRVOKOMU- 
NIKANTŮ, od 17:00 h. 
 

V úterý dopoledne se sejdou MAMINKY S DĚTMI na faře od 9:00 h, MODLITBY MATEK se tentokrát večer nekona- 
jí, protože je mimořádně mše svatá ke cti sv. Josefa. 
 

V sobotu 23. 3. zde bude KŘEST ELIÁŠE HORÁKA v 11:00 h. 
 

(Paní Hana Reichsfeldová z Charity Uh. Hradiště se obrací na všechny s prosbou: shánějí zdravotní sestru do Charit- 
ního 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.) 
 

(Na stolíku v předsíni jsou stále k rozebrání brožurky pojednávající o zkušenostech vranovského FATYMu s misie- 
mi; alespoň jedna by se měla dostat do každé věřící rodiny. Předejte to prosím také těm, kdo chodí na mši svatou 
jinde, protože i oni se jistě budou chtít misií účastnit; aby o tom včas věděli a vytvořili si představu, jak to bude 
probíhat, případně co to od nich bude vyžadovat.) 


