
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 08.09.2019 do 15.09.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
7. 9. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
8. 9. 

23. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

(volný úmysl) 
 
 

Pondělí 
9. 9. 

Sv. Petra Klavera, kněze   

Úterý 
10. 9. 

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka   

Středa 
11. 9. 

 Jalubí 
18:00 

za Antonína a Marii Hejdovy, živou a † 
rodinu a duše v očistci 

Čtvrtek 
12. 9. 

Jména Panny Marie Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
13. 9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uči- 
tele církve 

Jalubí 
18:00 

za † Josefa Grebeníčka, † manželku 
Marii a Emílii a syna Vratislava, jejich † 
rodiče a zdar zdraví pro živou rodinu 

Sobota 
14. 9. 

Svátek Povýšení svatého Kříže Traplice 
18:00 

za † Antonína Baroně 

Neděle 
15. 9. 

24. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

 

DNES se na faře sejde po prázdninové pauze PASTORAČNÍ RADA farnosti, a to v obvyklém čase: v 18.00 h. 
 

V úterý se na faře sejde společenství MODLITBY MATEK, od 19:15 h. Krátce před tím se v kostele sejde MARIÁN- 
SKÉ VEČEŘADLO od 19:00 h. 
 

Tento pátek bude v Jalubí MŠE SVATÁ PRO DĚTI, po ní na faře táborák. Na opékání ať si něco přinese každý dle své 
chuti; pití bude zajištěno. 
 

Neděle je ovšem třetí v měsíci, takže příští neděli bude SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, jak jsme se předběžně domluvili s řediteli ZŠ Jalubí i Traplice, by mohla probíhat takto: ZŠ 
Jalubí - VŠECHNO V PÁTEK (v budově ZŠ I. stupeň, na faře od 14:30 h II. stupeň). ZŠ Traplice - PONDĚLÍ 1.a 2. tř., 
ÚTERÝ 3. tř. a pak II. stupeň, ČTVRTEK 4.-5. třída /vždy v návaznosti na klasický rozvrh/. Je to zatím jen předběžná 
vize!! Vlivem kroužků, které pomalu rozbíhají, ještě může dojít ke změnám. POZOR!! II. stupeň ZŠ Jalubí začíná už 
tento pátek od 14:30 h. 
 

Připomínám také možnost PŘÍPRAVY NA BIŘMOVÁNÍ pro ty, kdo neabsolvovali výuku náboženství na II. stupni ZŠ; 
jsem ochoten se jim věnovat, aby si náboženské vzdělání mohli přiměřeně doplnit - ovšem ať počítají s tím, že to 
může trvat tři roky… Mohou se přihlašovat už žáci 9. třídy. Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolíku. Odevzdávej- 
te je v zákristii nebo na faře do konce září. 
 

Dopředu předesílám, že farnosti našeho děkanátu čeká v sobotu 21. září DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A 
NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ na Velehradě. Podrobnější program je na vývěsce. 
 

Také letos chystáme autobus pro DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN, která se koná v sobotu 12. 10. Děti a 
studenti zdarma, dospělí 200 Kč. Podpisové archy jsou na stolíku za lavicemi. 
 

Rád bych doporučil vaší pozornosti "Petice za záchranu domácí péče", kterou organizuje Charita České republiky a 
je určená k projednání v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Chce přimět politiky, aby věnovali 
pozornost vážnému podfinancování domácí zdravotní péče. Chce, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i 
se svými rodinami placeného ze zdravotního pojištění, kde však pro zdravé fungování dlouhodobě chybí 1/3 pro- 
středků. Chce tak zabránit kolapsu, který ji hrozí. Petice bude vzadu za lavicemi. Prosíme všechny, kterým to není 
jedno, aby svůj nesouhlas ztvrdili podpisem. 
 



(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.) 


