
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 17.11.2019 do 24.11.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
16. 11. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu, dar zdraví, za přáte- 
le i nepřátele a duše v očistci 

Neděle 
17. 11. 

33. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
18. 11. 

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů 
Petra a Pavla 

  

Úterý 
19. 11. 

   

Středa 
20. 11. 

 Jalubí 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Čtvrtek 
21. 11. 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Traplice 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Pátek 
22. 11. 

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice Jalubí 
18:00 

za manžela, dvoje rodiče, nemocného 
bratra a † sourozence 

Sobota 
23. 11. 

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
Sv. Kolumbána, opata 

Traplice 
18:00 

na poděkování za 90 let života, dar 
zdraví a na úmysl dárce 

Neděle 
24. 11. 

slavnost 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Jalubí 
10:30 

 

za Zdeňku a Františka Hrňovy a bratry 
Ignáce a Antonína 
 

 

DNES se koná SBÍRKA NA CHARITU. Příští neděli bychom si udělali my tady svoji vlastní sbírku na potřeby farnosti. 
 

Od dnešního večera mi začínají duchovní cvičení na Velehradě. Proto nebudu dostupný ani na telefonu, a to až do 
pátečního rána. V případě naléhavého zaopatřování obracejte se na kněze-sousedy. Pokud by se vyskytl nějaký 
pohřeb, tak prosím NE PÁTEK, ale směřujte to na sobotu odpoledne, případně začátek dalšího týdne. Rovněž i výu- 
ka náboženství v úterý a čtvrtek odpadá. 
 

SCHÓLIČKA v Jalubí bude za týden. Místo zpívání v Traplicích bude V SOBOTU V JALUBÍ pod vedením Klárky Novot- 
né tzv. mladší spolčo. Zváni jsou všichni školáci druhého stupně. V sobotu 23. 11. proběhne od 16 do 18 hodin. 
 

Rozjíždíme rovněž pravidelné SCHŮZKY MINISTRANTŮ, které budou bývat KAŽDOU LICHOU SOBOTU v 10:00 h na 
faře v Jalubí. Je možné, že kromě prázdnin ještě občas ustoupí jiným aktivitám (např. mikulášská nadílka 7.12.), ale 
rytmus schůzek zůstane zachován. První taková schůzka proběhne už tuto sobotu. 
 

V úterý dopoledne se MAMINKY sejdou v obvyklém čase, ovšem ne na faře, nýbrž NA VELEHRADĚ. Domluvená je 
návštěva kláštera, budou tam i něco vyrábět, návrat je do oběda. Dále pak se sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO v kos- 
tele v 17 h a do třetice - na faře v 19:15 h se sejde společenství MODLITBY MATEK.  
 

Farní charita prodává misijní kalendáře na rok 2020.Téma kalendáře je "Děti pomáhají dětem". Zakoupením toho- 
to kalendáře můžeme pomoci dětem v misiích z největší bídy. Obrázky zde ukazují život dětí v chudé africké zemi 
Malawi i dětí, které se zapojují do misijních děl u nás. Může být i výchovným prvkem pro rodinu. Cena je 150 Kč. 
Peníze dávejte paní Janě Cigošové. 
 

Rovněž bych vaší pozornosti a hojnějšímu odběru doporučil KATOLICKÝ TÝDENÍK. Možná si ho převážně necháváte 
posílat domů; proto jej zde máme „symbolicky“, ale možná se najdou další, kterým bude vyhovovat odběr zde. 
 

Prosím hlavně mladé muže, aby se zapisovali do „sněhového komanda“ (vzadu na stolíku), na službu odklízení 
sněhu kolem kostela; pokud bychom byli něčemu takovému vystaveni, ať jsme včas připraveni. 
 

Tak jako loni, i letos se o SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE sejdeme na faře k posezení u příležitosti konce církevní- 
ho roku. Zváni jsou všichni (z Jalubí, Traplic, Sušic), kdo jakýmkoli způsobem slouží, nebo dříve sloužili ve farnosti 
(kostelníci, varhaníci, schóla, lektoři, všechny „úklidové čety“, ministranti, pomocníci při misiích) i ostatní, kdo 
chtějí strávit toto nedělní odpoledne ve farním společenství. Kdo chce, může přispět nějakou dobrotou ke kávě 
nebo vínu. Sejdeme se už za týden, 24. 11. v 16:00 hodin. 
 

Ještě tady mám (ne krátký) dopis našeho otce arcibiskupa. 


