
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 14.04.2019 do 21.04.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
13. 4. 

 Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Neděle 
14. 4. 

KVĚTNÁ NEDĚLE Jalubí 
10:30 

 

za Josefa Kořínka, rodinu Kořínkovu, 
Grebeníčkovu a duše v očistci 
 

Pondělí 
15. 4. 

Pondělí Svatého týdne Sušice 
18:00 

za † Vlastu Bičánkovou, bratra a rodiče, 
s prosbou o B. ochranu a dar zdraví pro ž.r. 

Úterý 
16. 4. 

Úterý Svatého týdne   

 
Středa 
17. 4. 

Středa Svatého týdne Jalubí 
15:00 

Traplice 
18:00 

pohřeb † Miroslava Kostelníčka 
 

za † dárce 

Čtvrtek 
18. 4. 

ZELENÝ ČTVRTEK 
(mše svatá na památku Večeře Páně) 

Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
19. 4. 

VELKÝ PÁTEK 
(den přísného postu) 

Jalubí 
15:00 

velkopáteční obřady 

Sobota 
20. 4. 

BÍLÁ SOBOTA 
 

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

 
Jalubí 
21:00 

 
za farníky 

Neděle 
21. 4. 

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
(Boží hod velikonoční) 

Jalubí 
10:30 

 

za † Vladimíra Burdu, rodiče, B. požeh- 
nání pro ž.r., posilu pro nemocné a ††† 
 

 

Dnes ve 14:30 h je zde pobožnost křížové cesty (ve 14:30), a kromě toho také v TRAPLICÍCH (v tentýž čas). Schólič- 
ka se sejde v Jalubí zase za týden v 9:30 h. Co se týče ZPÍVÁNÍ na vesnicích - v nadcházejícím týdnu nebudou. 
 

Předvelikonoční zpovídání bude ještě také dnes od 15 do 17 h ve St. Městě, i tam můžete využít přítomnosti více 
zpovědníků. 
 

Dnes se odevzdávají KASIČKY POSTNÍ ALMUŽNY, v zákristii nebo na stolíku. Rovněž dnes ještě můžete podpořit 
Papežské misijní dílo dětí zakoupením výrobků, které tvořily maminky s dětmi v rámci svých setkávání, po mši 
svaté v chodbičce kaple. 
 

V úterý se sejdou MAMINKY S DĚTMI na faře od 9:00 h, MODLITBY MATEK se tentokrát NEKONAJÍ. 
 

Ve středu je v Jalubí pohřeb zemřelého Miroslava Kostelníčka v 15:00 h. 
 

Připomínám, že obřady Velikonočního tridua (v Jalubí / v Jankovicích) budou v těchto časech: ZELENÝ ČTVRTEK 
18:00 / 16:00 h, VELKÝ PÁTEK 15:00 / 17:00 h, VIGILIE VZKŘÍŠENÍ 21:00 / 19.00 h. Toto a další podrobnosti z veli- 
konočního dění ve farnosti je na kartičkách a můžete si to vyzvednout vzadu na stolíku. Co jsem tam opomněl 
nechat zaznamenat, je mše svatá v pondělí v Sušicích, od 18.00 h. Potom také zde můžete najít a rozebrat si 
brožurky pojednávající o smyslu Svatého týdne a podněty, jak jej prožívat. 
 

Příští neděli: SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ (rovněž v sobotu při adoraci u Božího hrobu bude košíček pro sbírku 
na Boží hrob v Jeruzalémě). Na konci mše svaté pak budu žehnat pokrmy. 
 

Dne 27. 4. pořádají hasiči zájezd na hasičskou pouť na sv. Hostýn. Jsou ještě volná místa v autobuse. Pokud má někdo zájem, 
je možné se nahlásit u pí Martiny Balíčkové. 
 

Táboroví vedoucí dávají na vědomí, že FARNÍ TÁBOR se uskuteční od neděle 11. srpna do pátku 16. srpna na faře 
ve Velkém Újezdě (u Olomouce). Tábora se mohou účastnit děti od ukončené 2. třídy. Přihlášky už jsou k dispozici. 
Rovněž je zde nabídka akce PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI VE CVIKOVĚ - více viz letáček vzadu. 


