
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 22.09.2019 do 29.09.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
21. 9. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu, dar víry naděje a lásky, 
přátele i nepřátele, dar zdraví a duše v oč. 

Neděle 
22. 9. 

25. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za manželku, děti, živou a † rodinu a na 
jistý úmysl 
 

Pondělí 
23. 9. 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze   

Úterý 
24. 9. 

   

Středa 
25. 9. 

 Jalubí 
18:00 

za Josefa a Andělu Krsičkovy, dceru, sna- 

chu a vnuka, živou a † rodinu a duše v oč. 

Čtvrtek 
26. 9. 

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Traplice 
18:00 

za † Zdeňka Bučíka, jeho rodiče a Věru 
a Stanislava Smělíkovy 

Pátek 
27. 9. 

Památka sv. Vincence z Paula, kněze Jalubí 
18:00 

za † Václava Horáka, manželku a jejich 
sourozence 

Sobota 
28. 9. 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona českého národa 

Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
29. 9. 

26. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za † Violu Schwarzovu a její rodinu 
 
 

 

Sbírka na farnost z minulé neděle: Traplice 2.031 Kč a Jalubí 9.711 Kč. Příští neděli: PASTORAČNÍ RADA od 18:00 
h, předtím ještě KOORDINÁŘOŘI MISIJNÍ HRY, rovněž na faře v Jalubí od 17:00 h. 
 

V úterý se v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO od 19:00 h, na faře pak MODLITBY MATEK, od 19:15 h. 
 

Rovněž ještě v úterý 24.9.2017 se s maminkami setkáme mezi 9:00-9:15 h. ve Starém Městě. Půjdeme se podívat 
na zvířátka u železničního mostu, prohlédneme si kostel Svatého Ducha a setkání zakončíme v cukrárně Anděl, 
která je vedle kostela. Za nepříznivého počasí se setkáme přímo u kostela a pak v cukrárně, zvířátka by se vyškrtla 
z programu. Návrat bude do oběda. V případě nejasností mě kontaktujte: Šárka Železníková (mobil 777 096 896). 
 

Prosil bych ještě DOBROVOLNÍKY NA BRIGÁDU na toto úterý odpoledne, od 16 h; „na programu“ bude příprava na 
ubytování misionářů, úprava dvora a sečení trávy. Ještě další dobrovolníky potřebujeme na ROZNÁŠENÍ ZPRAVO- 
DAJE PRO LIDOVÉ MISIE. Kdo můžete pomoci, zapisujte se na arch papíru. Roznášet se bude první víkend v září. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ už běží naplno: 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/. Opozdilci se ještě mohou přidat, přihlášky jsou vzadu na stolíku. 
 

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… Mohou se přihlašovat už žáci 
9. třídy. I tyto přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolíku. Odevzdávejte je v zákristii nebo na faře DO KONCE ZÁŘÍ. 
 

Letos připadá slavnost sv. Václava na sobotu; proto bude páteční večerní mše svatá jako VIGILIE; v sobotu jste 
zváni vydat se na SVATOVÁCLAVSKÝ VÝŠLAP k pramenům říčky Litavky. Podrobnosti jsou na vývěskách. 
 

Farnost Uh. Hradiště zve na Misie s názvem NEBOJTE SE, VY-JDĚTE! Misie se konají od 30.9. – 4.10.2019 v kostele 
sv. Františka Xaverského v Uh. Hradišti. Přednášet bude anglický kazatel P. Pat Collins. Během celého týdne 
v odpoledních hodinách a večer bude možnost poslechnout si zajímavé přednášky, zúčastnit se mše svaté a 
adorace s hudebním doprovodem, přijít ke svátosti smíření, využít možnost přímluvné modlitby. Od 14.00 hodin 
bude každý den otevřena kavárna na faře, kde si každý může dát čaj nebo kávu i buchtu a posedět a popovídat. 
 

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. 
 

Dnes je poslední šance podepsat se na "petici za záchranu domácí péče", kterou organizuje Charita ČR. V pondělí 
bude odeslána. Děkuji všem, kteří se připojíte. 


