
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 05.05.2019 do 12.05.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
4. 5. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
5. 5. 

3. neděle velikonoční Jalubí 
10:30 

 

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

Pondělí 
6. 5. 

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a 
mučedníka 

  

Úterý 
7. 5. 

   

Středa 
8. 5. 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 

Čtvrtek 
9. 5. 

 Traplice 
18:00 

za † Rudolfa Obdržálka, Karla a Boženu 
Grebeníčkovy, dar zdraví a B.ochranu pro ž.r. 

Pátek 
10. 5. 

 Jalubí 
18:00 

na poděkování za 50 let života s pros- 
bou o dar zdraví a B. pomoc pro ž.r. 

Sobota 
11. 5. 

 Traplice 
18:00 

za † rodiče Hanákovy a Dostálkovy a 
duše v očistci 

Neděle 
12. 5. 

4. neděle velikonoční 
(den modliteb za duchovní povolání) 

Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

 

Schólička se sejde v Jalubí zase za týden od 9:30 h, v Traplicích ZPÍVÁNÍ ve čtvrtek NEBUDE. 
 

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, zítra ve 14:30 h u Panny Marie Bolestné (za 
příhodného počasí). V Traplicích: každou středu a čtvrtek (se mší svatou) v 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). 
 

V úterý večer se na faře v Jalubí sejde společenství MODLITBY MATEK (od 19:15 h). 
 

V pátek v Jalubí bude opět MŠE SVATÁ PRO DĚTI. 
 

Ve středu 8. 5. se koná MÁJOVÁ POBOŽNOST NA HABEŠI (Kudlovická dolina) od 14:00 h. Navíc - za příznivého 
počasí nabízím pro děti i dospělé možnost malého okruhu přírodou: od 9 h sraz U SKÁLY MILÁČKA (auta zaparkuje- 
me u studánky), projdeme krátký úsek polní neznačené cesty na žlutou, pak dále po modré a zelené projdeme 
Budačinu a po obědě z vlastních zásob se zůstaneme na pobožnosti. V Traplicích tento den MÁJOVÁ NEBUDE!! 
 

Jménem organizátorů zveme všechny farníky, hlavně mladé na přehlídku schol děkanátu Uherské Hradiště, na 
kterou se přihlásilo 16 schol. Přehlídka se uskuteční v sobotu 11. května. Začínáme mší sv. v 9 hodin v kostele sv. 
Františka Xaverského, na kterou zveme také všechny kněze z děkanátu. Od 10 hodin bude první blok přehlídky, 
která bude probíhat na pódiu na Masarykově náměstí. Po obědě bude katecheze O. Pavla Šupola o náplni farních 
schol při liturgii a možnost workshopů. Od 14.30 hodin bude druhý blok přehlídky (opět na náměstí). Celé setkání 
vyvrcholí v 17 hodin koncertem kapely GOOD WORK (bývalé Paprsky). Bude u toho i naše velká a malá schola. 
Společný odjezd členů scholy bude autobusem v 7:55 h z Jalubí. Více informací pro rodiče je vzadu na stolíku. Její 
vystoupení bude přibližně od 15 h. PŘIJEĎTE NÁS PODPOŘIT! 
 

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště v Kroměříži 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. 

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. 

http://www.sosbosko.cz/

