
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 13.10.2019 do 20.10.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
12. 10. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu, dar víry, naděje a lás- 

ky, za přátele a nepřátele, dar zdraví a ††† 

Neděle 
13. 10. 

28. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

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

Pondělí 
14. 10. 

Sv. Kalista I., papeže a mučedníka   

Úterý 
15. 10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitel- 
ky církve 

  

Středa 
16. 10. 

Sv. Hedviky, řeholnice 
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny 

Jalubí 
18:00 

na poděkování s prosbou o Boží požeh- 
nání 

Čtvrtek 
17. 10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a 
mučedníka 

Traplice 
18:00 

za † dárce 

Pátek 
18. 10. 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty Jalubí 
18:00 

za Petra Hrňu, Jana Hábla, rodiče a sou- 
rozence a duše v očistci 

Sobota 
19. 10. 

Sv. Jana de Brébeuf, Izáka, kněží a druhů, mučed. 

Sv. Pavla od Kříže, kněze 
Traplice 

18:00 
za farníky 

Neděle 
20. 10. 

29. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za živé a † spolužáky ročníku 1939 
 
 

 

Schólička v Jalubí se sejde zase za týden, od 9:30 h. Zpívání v Traplicích bude po misiích o sobotách dopoledne, 
ještě to včas upřesním. 
 

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 večer se na faře v Jalubí sejde společenství MODLITBY MATEK, od 19:15 h. 
 

Už toto pondělí 14. října od 14:00 hodin budou misionáři žehnat domy v Jalubí a Traplicích. Je potřeba, aby je 
provázel někdo z farníků. Bylo by dobré, kdyby se průvodci střídali – podle znalosti obce. Jejich úkolem bude dohlí- 
žet, aby misionáři neminuli žádný obydlený dům, a naopak se nezdržovali tam, kde nikdo nežije. Kdo by se mohl 
do provázení zapojit, přihlaste se u Hany Novotné (Jalubí) nebo Tomáše Mrkvici (Traplice). 
Se stávajícím počtem kněží NENÍ MOŽNÉ během jediného dne projít všech 5 vesnic, které mám na starosti, a proto 
DO SUŠIC se vydám ve středu 16.10. odpoledne. Budeme možná dva; každopádně i zde bychom potřebovali něja- 
ké průvodce, aby akce měla patřičný spád. 
 
Do soboty 19.10. prosím místní ženy, aby napekly a přinesly na faru (mezi 9. a 10.hodinou) cukrovinky, které pak 
budou děti odpoledne roznášet. Mohou to být perníky, linecké nebo koláčky. 
Ve 13:00 h mají na faře sraz děti, které budou ROZNÁŠET MISIJNÍ KOLÁČKY; stále ještě hledáme děti ochotné se 
do toho zapojit. 
 
Už tuto sobotu v kapli v Traplicích vstoupí do stavu manželského: PAVEL PINKAVA (bydl.: Jalubí 611) a VERONIKA 
VÁVROVÁ (Traplice 349) 
 
Příští (sobotu a) neděli se koná ve všech kostelích SBÍRKA NA MISIE. Pozor! Je to něco jiného, než sbírka na „naše“ 
misie zde v Jalubí do kasičky (košíčku) vzadu! 
 

Příští neděli už se budou sjíždět „na místo činu“ misionáři; dva z nich, 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. Není třeba je 
ubytovat na jednom místě na celý týden, ale mohou ubytování během misií vystřídat. 
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. 


