
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 29.09.2019 do 06.10.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
28. 9. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
29. 9. 

26. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za † Violu Schwarzovu a její rodinu 
 
 

Pondělí 
30. 9. 

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele círk- 
ve 

  

Úterý 
1. 10. 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny 
a učitelky církve 

  

Středa 
2. 10. 

Památka svatých andělů strážných Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Čtvrtek 
3. 10. 

 Traplice 
18:00 

za Ladislava Laholu, dvoje rodiče a dar 
zdraví a B. požehnání pro celou rodinu 

Pátek 
4. 10. 

Památka sv. Františka z Assisi, řeholníka Jalubí 
18:00 

za Jindřišku Janečkovou a její † spolužá- 
ky ročníku 1948 

 
Sobota 
5. 10. 

 
Slavnost Panny Marie Růžencové, 

patronky kaple v Traplicích 

Sušice 
8:30 

Traplice 
14:00 

za nemocnou osobu, živou a † rodinu a 
duše v očistci 

za chasu, obyvatele Traplic a 
návštěvníky kaple 

Neděle 
6. 10. 

Slavnost Výročí posvěcení kostela Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

 

Dnes: PASTORAČNÍ RADA od 18:00 h, předtím ještě KOORDINÁŘOŘI MISIJNÍ HRY, rovněž na faře v Jalubí od 17 h. 
Všechno to bude zaměřeno na misie, které se rychle blíží. Proto se prosím zapisujte mezi dobrovolníky pro roznos 
zpravodajů. Co se týče finanční stránky, na tomtéž stolíku je KASIČKA, do níž prosím přispívejte na podporu tohoto 
díla, zvláště samotných misionářů; všechno něco stojí: tisk letáků, cesta, pobyt… 
 

Naše schólička se sejde opět za týden, do 9:30 h. Rodiče, povzbuďte své děti, které rády zpívají, ale zatím ještě ne 
ve schóle, aby se k nim přidaly! 
 

Úterkem ZAČÍNÁ RŮŽENCOVÝ MĚSÍC, v Jalubí se bude modlit růženec denně od pondělí do pátku: v den, kdy je 
mše svatá, tak od 17:30 h, ostatní dny (po, út, čt) od 18:00 h. Jste všichni srdečně zváni! Také se v úterý sejdou na 
faře MODLITBY MATEK, od 19:15 h. 
 

Na tento týden připadá PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI - obvyklý program, včetně adorace; ve čtvrtek v Traplicích, v Jalubí 
po mši sv. Rovněž bude příležitost ke svátosti smíření. Mládeži II. stupně v Jalubí hodina výuky odpadává. 
 

V sobotu vstoupí v našem kostele do stavu manželského tito snoubenci: RADEK HUŤKA (Sušice 158) a EVA HRUŠ- 
KOVÁ (Jalubí 583). 
 

Už se blíží (do pondělka!) UZÁVĚRKA přihlášek k PŘÍPRAVĚ NA BIŘMOVÁNÍ pro ty, kdo neabsolvovali výuku nábo- 
ženství 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. 
 

Rovněž se blíží uzávěrka přihlášek na 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. Přihlašujte se ještě dnes. 
 

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. 


