
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 16.06.2019 do 23.06.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
15. 6. 

 Traplice 
18:00 

za † Ludmilu Chytilovu, manžela a dar 
zdraví pro živou rodinu 

Neděle 
16. 6. 

slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
Jalubí 
10:00 

 

za děti, které přistupují k 1. sv. přijímá- 
ní a jejich rodiny 
 

Pondělí 
17. 6. 

 Sušice 
18:00 

za † Vladislava Říhu a na přímluvu P. 
Marie za dar zdraví pro živou rodinu 

Úterý 
18. 6. 

 Jalubí 
16:00 

requiem za † Julii Hruškovou 

Středa 
19. 6. 

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
Sv. Romualda, opata 

Traplice 
18:00 

za děti a na jejich úmysly 

Čtvrtek 
20. 6. 

slavnost 

TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Jalubí 
18:00 

za † rodiče Josefa a Helenu Hanákovy, 
živou rodinu a duše v očistci 

Pátek 
21. 6. 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Jalubí 
18:00 

za † P. Josefa Honku 

Sobota 
22. 6. 

Sv. Paulína Nolánského, biskupa 
Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 

Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
23. 6. 

slavnost 

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 
Jalubí 
10:30 

 

(volný úmysl) 
 
 

 

Schólička se sejde na faře v Jalubí naposled před prázdninami příští neděli od 9:30 h, v Traplicích ZPÍVÁNÍ tento 
čtvrtek NEBUDE. 
 

NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY se zde minulou neděli vybralo celkem 9.602 Kč, z toho v Traplicích 1.614 a v Jalubí 7.988 Kč. 
Pán Bůh zaplať za každý dar! 
 

V úterý v 16:00 h bude pohřeb paní Julie Hruškové. Večer se na faře sejde společenství MODLITBY MATEK (od 
19:15 h). 
 

Mimořádně zde bude mše svatá místo středy ve čtvrtek - kvůli BOŽÍMU TĚLU. Prosím zvláště děti a mládež, aby se 
zapojili v hojné míře, byť je to velmi neobvyklý termín, protože v neděli se nám to kříží s oslavou hlavního patrona 
farnosti. Tak snad bude dost družiček a ministrantů. Dík za pochopení! 
 

Výuka náboženství probíhá už jen tento týden. Tento pátek bude DĚTSKÁ MŠE SVATÁ a při ní bude ROZDÁVÁNÍ 
VYSVĚDČENÍ. V Traplicích se bude rozdávat vysvědčení rovněž tento týden, ale už ve středu. 
 

Na příští neděli tedy připadá FARNÍ POUŤ, a při této příležitosti se koná FARNÍ DEN (viz plakátek): dopoledne mše 
svatá ke cti sv. Jana Křtitele; odpoledne od 14:30 adorace a svátostné požehnání, které povede jáhen Ladislav 
Kinc, jeden z hlavních kazatelů o podzimních misiích. Poté se přemístíme na farní dvůr (zahradu), kde je připravený 
další program pro děti i pro dospělé: vystoupení folklórního souboru, beseda, zpívání při cimbálu beseda „Děvčice 
v Africe“; pro dospělé pivo a káva, pro děti zmrzlina a skákací hrad; pro všechny pak opékání na ohni (co si kdo 
přinese nebo co si zakoupí na místě). V sobotu od 14 do 17 h bude na faře brigáda na přípravu farního dne a také 
je možné v tuto dobu sem dopravit nějaké pečivo ke kávě. 
 

FARNÍ CHARITA bude 23. 6. prodávat perníková srdce přede mši svatou a také odpoledne na faře. Výtěžek bude 
poslán na Ukrajinu, kde má arcidiecézní charita dlouhodobé projekty. Za vaši štědrost předem děkujeme. 
 

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. 
Rodiče, přihlašujte své děti do konce června. 
 

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. 


