
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 04.08.2019 do 11.08.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
3. 8. 

 Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Neděle 
4. 8. 

18. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
5. 8. 

Posvěcení římské baziliky Panny Marie   

Úterý 
6. 8. 

Svátek Proměnění Páně   

Středa 
7. 8. 

Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků 
Sv. Kajetána, kněze 

Jalubí 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Čtvrtek 
8. 8. 

Památka sv. Dominika, kněze Traplice 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Pátek 
9. 8. 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
panny a mučednice, patronky Evropy 

Jalubí 
18:00 

za Antonína Škrabala, živou a † rodinu 

Sobota 
10. 8. 

Svátek sv. Vavřince, mučedníka Traplice 
18:00 

za Josefa a Jaroslava Gablasovy, duše 
v očistci a zdraví pro celou rodinu 

Neděle 
11. 8. 

19. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za Stanislava Macha, živou a † rodinu a 
duše v očistci 
 

 
 

Od dnešního odpoledne se opět „vytrácím“ z farnosti - a je to opět na 10 dní. V sobotu mě v Traplicích bude zastu- 
povat děkan z U. Hradiště, P. Josef Říha; v neděli to bude P. Radim Kuchař, kaplan z Velehradu. Od úterý do čtvrtka 
mše svaté nebudou, ale na pátek, protože zde je zapsána intence, přijede sem z Hradiště o. Antonín OFM. Budu na 
telefonu (739 245 903) pro vyřizování neodkladných záležitostí; i když to třeba nezvednu hned, na zmeškaný hovor 
budu reagovat co nejdříve. 
 
Táboroví vedoucí prosí farníky a farnice o příspěvky do táborové kuchyně. Vítány jsou ovoce, zelenina, marmeláda 
či buchty. Tyto příspěvky budeme vybírat den před táborem, v sobotu 10. 8. na faře v Jalubí od 13 do 16 hodin. 
 
(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 dovo- 
lené, stravenky a další benefity. Další info poskytne na tel. 602 381 821 Mgr. Julie Chovancová, vedoucí Domova.) 
 
(Vzadu na stolíku jsou stále k rozebrání brožurky pojednávající o zkušenostech vranovského FATYMu s misiemi; 
alespoň jedna by se měla dostat do každé věřící rodiny. Předejte to prosím také těm, kdo chodí na mši svatou 
jinde, protože i oni se jistě budou chtít misií účastnit; aby o tom včas věděli a vytvořili si představu, jak to bude 
probíhat, případně co to od nich bude vyžadovat.) 
 


