
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 28.04.2019 do 05.05.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
27. 4. 

 Traplice 
18:00 

za zetě a snachu, jejich živou a † rodinu, 
přátele a nepřátele a duše v očistci 

Neděle 
28. 4. 

2. neděle velikonoční 
(Neděle Božího milosrdenství) 

Jalubí 
10:30 

 

na poděkování za 25 společného života 
 
 

Pondělí 
29. 4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a 
učitelky církve, patronky Evropy 

  

Úterý 
30. 4. 

Sv. Zikmunda, mučedníka 
Sv. Pia V., papeže 

  

Středa 
1. 5. 

Sv. Josefa, dělníka Jalubí 
18:00 

májová pobožnost 

Čtvrtek 
2. 5. 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele círk- 
ve 

Traplice 
18:00 

na poděkování za 70 let života, živou a 
† rodinu Salátovu 

Pátek 
3. 5. 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Jalubí 
18:00 

za † rodiče Vančurovy a živou rodinu 

 
Sobota 

4. 5. 

 Sušice 
8:30 

Traplice 
18:00 

za † Josefa Kolíska, rodiče a sourozence 
z obou stran s prosbou o B. pomoc pro ž. r. 

za farníky 

Neděle 
5. 5. 

3. neděle velikonoční Jalubí 
10:30 

 

za † Zdeňka Horáka, dvoje rodiče a na 
poděkování za 60 let života 
 

 

Schólička se sejde v Jalubí zase za týden od 9:30 h, v Traplicích ZPÍVÁNÍ ve čtvrtek v budově ZŠ (od 15:30 h). Dnes 
večer na faře se sejdou RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ (od 17:00 h) a následně PASTORAČNÍ RADA (od 18:00). Sem 
jsou zváni všichni, kteří se chtějí něco dozvědět nebo přímo zapojit do přípravy misií. 
 

NA BOŽÍ HROB V JERUZALÉMĚ se vybralo v Jalubí: 3.393 Kč a NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ V OLOMOUCI (opět v Jalubí): 
11.021 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! 
 

V úterý se dopoledne sejdou na faře MAMINKY S DĚTMI od 9:00 h, večer pak MODLITBY MATEK v 19:15 h. 
 

Od středy máme MĚSÍC KVĚTEN S MÁJOVÝMI POBOŽNOSTMI, bude to bývat jako v minulých letech: v Jalubí: po, 
út, čt (kdy není mše svatá) od 18:00 h, st a pá se mší svatou; v neděli střídavě, za týden u Panny Marie Bolestné (za 
příhodného počasí). V Traplicích: každou středu a čtvrtek (se mší svatou) od 18:00 h; a v Sušicích denně od 17:00 
h. Děti budou za účast dostávat losy (jako loni), bude pro ně četba na pokračování. Navíc je pro děti připravená 
MÁJOVÁ CESTIČKA K BOHU (k rozebrání vzadu na stolíku). 
 

Na tento týden připadá PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI; nemocné budu navštěvovat jako obvykle a v Jalubí zpovídat přede 
mší svatou, pak po ní bude asi hodinová adorace. Ve čtvrtek v Traplicích po mši svaté bude půlhodinová adorace. 
 

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona 
Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – 
farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník. Přihlášky zasílejte do 21. 5., termín konání 
přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz. Děkujeme za vaši podporu. 

(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.) 
 

(STÁLE AKTUÁLNÍ!! Paní Hana Reichsfeldová z Charity Uh. Hradiště se obrací na všechny s prosbou: shánějí zdravotní 
sestru do Charitního domova Hluk. Jde o 2 volná pracovní místa. Vedoucí domova v Hluku, paní Eva Malůšková, si už neví 
rady - potřebuje akutně dvě nové sestry. 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.) 

http://www.sosbosko.cz/

