
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 26.05.2019 do 02.06.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
25. 5. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
26. 5. 

6. neděle velikonoční 
(den modliteb za pronásledované křesťany) 

Jalubí 
10:30 

 

za Stanislava a Aleše Machovy, otce, 
živou a † rodinu 
 

Pondělí 
27. 5. 

Sv. Augustina z Cartenbury, biskupa   

Úterý 
28. 5. 

   

Středa 
29. 5. 

 

slavnost 
Jalubí 
18:00 

za † Ludvíka a Marii Hejdovy, snachy Hele- 
nu a Marii, za rodinu Maňáskovu a poděková- 

ní za dar zdraví, B.ochranu pro  celou ž. rodinu 

Čtvrtek 
30. 5. 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
(doporučený zasvěcený svátek) 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
31. 5. 

Svátek Navštívení Panny Marie Jalubí 
18:00 

za pomoc a požehnání do dalších let 

 
Sobota 

1. 6. 

Památka sv. Justina, mučedníka Sušice 
8:30 

Traplice 
18:00 

na poděkování za 25 let manželství a 
dar zdraví do dalších let 

za Hedviku a Františka Hanákovy, jejich 

† rodiče, souroz., ††† a dar zdraví pro ž.r. 

Neděle 
2. 6. 

7. neděle velikonoční Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

 

Schólička se sejde na faře v Jalubí zase za týden od 9:30 h, v Traplicích ZPÍVÁNÍ ve čtvrtek BUDE od 15:30 h. 
 

Na potřeby farnosti se minulou neděli vybralo: v Traplicích 2.005 Kč, v Jalubí 10.525, čili celkově 12.530 Kč Pán 
Bůh zaplať za každý dar! 
 

Dnes od 18:00 h se v Jalubí sejde PASTORAČNÍ RADA - zaměřeno na přípravu farního dne 23. června. 
 

Pomalu již končí MĚSÍC KVĚTEN S MÁJOVÝMI POBOŽNOSTMI: v Jalubí: po, út a čt (kdy není mše svatá) od 18:00 h; 
ve středu je slavnost, takže májová nebude; a v pátek bude poslední; navíc DNES se sejdeme u sochy P. Marie nad 
Traplicemi ve 14:30 h (snad bude přát počasí). V případě nečasu proběhnou májové souběžně v Jalubí i Traplicích 
ve 14:30 h. V Traplicích pak ještě také bude májová ve středu (v 17:00 h); a v Sušicích do pátku od 17:00 h. 
POSLEDNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST bude v pátek 31. května. Děti, co přijdou na mši svatou do Jalubí ať si přinesou 
májovou cestičku k Bohu (kterou během května vybarvovaly), ponesou ji v obětním průvodu. TENTÝŽ DEN také 
proběhne SLOSOVÁNÍ - ať si vezmou všechny losy, které za celý měsíc nasbíraly (anebo někoho pověří). 
 

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

V sobotu bude kromě mše svaté v Sušicích také v Jalubí mše svatá za sedmdesátníky v 11:00 h. 
 

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. 
 

Máme tu další výzvu: Charita Uh. Hradiště přijme do Domova pokojného stáří v Boršicích pečovatelky (12-ti hodi- 

nové směny, práce včetně víkendů) a pomocnici do kuchyně. Nabízíme: dobré finanční ohodnocení, 25 dnů dovole- 

né, stravenky a další benefity. Další info poskytne na tel. 602 381 821 Mgr. Julie Chovancová, vedoucí Domova. 

http://www.sosbosko.cz/

