
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 06.10.2019 do 13.10.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
5. 10. 

   

Neděle 
6. 10. 

Slavnost Výročí posvěcení kostela Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
7. 10. 

   

Úterý 
8. 10. 

   

Středa 
9. 10. 

Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 
Sv. Jana Leonardiho, kněze 

Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Čtvrtek 
10. 10. 

 Traplice 
18:00 

za Marii a Rudolfa Čevelovy, Františku a 
Emila Chrástkovy, živou a † rodinu 

Pátek 
11. 10. 

Sv. Jana XXIII., papeže Jalubí 
18:00 

za dvoje rodiče, syna Josefa, dar zdraví 
a celou rodinu živou i † 

Sobota 
12. 10. 

Sv. Radima, biskupa 
Sobotní památka Panny Marie 

Traplice 
18:00 

 

Neděle 
13. 10. 

28. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za Jarmilu Korvasovou, manžela Františ- 
ka, rodiče a celou živou a † rodinu 
 

 

Naše schólička se sejde opět za týden, od 9:30 h. 
 

Odjezd autobusu na Sv. Hostýn - 13 hodin z Jalubí ze všech autobusových zastávek, 13.10 z Traplic z aut. zastávek 
a ve 13.15 za Sušic ze zastávek. 
 

Máme 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! 
 

V úterý se na faře v Jalubí sejdou MAMINKY S DĚTMI od 9:00 h. Bude zaměřeno na oční vady a zraková postižení. 
Maminky si vyzkouší simulační brýle a hry, pomůcky, které tito lidé i děti mají k dispozici.  Večer pak se také sejde 
společenství MODLITBY MATEK, od 19:15 h. 
 

V sobotu 12. října se bude na faře v Jalubí konat BRIGÁDA OD 15:00 HODIN. Na programu je příprava ubytování 
pro misionáře, úklid kolem kostela a sečení trávy kolem plotů. Dva z misionářů, prosí po dobu misií o ubytování v 
soukromí. Kdo z farníků by byl ochoten přijmout misionáře pod svou střechu, ať se přihlásí u Hany Novotné. 
Všichni misionáři se budou stravovat na faře v Jalubí. Prosíme tedy farníky o příspěvek do kuchyně: např. brambo- 
ry, zeleninu, ovoce, vajíčka, nebo třeba také nějaké buchty. 
 

V pondělí 14. října od 14:00 hodin budou misionáři žehnat domy v Jalubí. Je potřeba, aby je provázel někdo z 
farníků. Bylo by dobré, kdyby se průvodci střídali – podle znalosti obce. Jejich úkolem bude dohlížet, aby misionáři 
neminuli žádný obydlený dům, a naopak se nezdržovali tam, kde nikdo nežije. Kdo by se mohl do provázení 
zapojit, přihlaste se rovněž u Hany Novotné. 
 

Na tento týden připadá DRUHÝ PÁTEK V MĚSÍCI - takže mše svatá bude zaměřená na děti. 
 

Hledáme další zájemce o NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA, abychom z našeho okresu mohli vypravit další autokar. Pokud 
by zájem byl, prosíme dotyčné o nahlášení v naší cestovní kanceláři telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 
15.10.2019. 
 

Centrum pro mládež nabízí pro aktivní mladé lidi z farností KURZ ANIMÁTOR. Kurz bude probíhat v Rajnochovicích, 
kde se mladí budou vzdělávat a formovat ke službě svým vrstevníkům ve farnostech. Během kurzu postupně 
povedeme mladé k tomu, aby spolu zažili opravdové společenství, prohloubili svůj duchovní život a osvojili si 
potřebné kompetence pro práci s dětmi a mládeží. Podmínkou pro přihlášení je minimální věk 16 let a doporučení 
kněze, který potvrdí, že zapojí žadatele do pastoračních aktivit ve farnosti nebo děkanátu. Kurz je dvouletý. 


