
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 01.12.2019 do 08.12.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
30. 11. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
1. 12. 

1. neděle adventní Jalubí 
10:30 

 

za † rodiče Drahomíru a Františka Hej- 
dovy a živou rodinu 
 

Pondělí 
2. 12. 

   

Úterý 
3. 12. 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze   

Středa 
4. 12. 

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve Jalubí 
18:00 

za syna Pavla, rodiče, sestru a živou ro- 
dinu 

Čtvrtek 
5. 12. 

 Traplice 
18:00 

za dar zdraví pro nemocnou osobu a 
celou rodinu Pajonkovu 

Pátek 
6. 12. 

Sv. Mikuláše, biskupa Jalubí 
18:00 

na poděkování za 40 let života, živou 
rodinu a duše v očistci 

 
Sobota 
7. 12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa Sušice 
10:00 

Traplice 
18:00 

za † Marii Pauříkovou, bratra, tatínka a 
tetu Františku, ochranu B. pro ž. rodinu 

na jistý úmysl 

Neděle 
8. 12. 

2. neděle adventní Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

 

Minulou neděli se konala SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI. Vybralo se v Traplicích 2.312 Kč, v Jalubí 7.101 Kč, 
dohromady tedy 9.413 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! Rovněž patří velký dík všem, kdo se zapojili do brigády na 
farní zahradě. 
 

SCHÓLIČKA v Jalubí bude zase za týden v 9:30 h. Zpívání v Traplicích v sobotu nebude, vloudil se do toho pohřeb 
(a navíc je od 16:00 h MLADŠÍ SPOLČO). 
 

V úterý se sejdou dopoledne od 9:00 h MAMINKY S DĚTMI, v kostele pak MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO od 17:00 h a na 
faře v 19:15 h MODLITBY MATEK.  
 

Na tento týden připadá PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, takže dopoledne navštívím nemocné a po večerní mši svaté bude 
adorace, v délce kolem půl hodiny. Adorace bude rovněž ve čtvrtek po mši svaté v Traplicích. 
 

Protože máme teď první sobotu v měsíci tak se sejde: MLADŠÍ spolčo od 16 h a STARŠÍ od 18 h. Mladší spolčo 
vedou členové staršího spolča, bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce. 
 

Každou adventní sobotu jsou především děti zvány na RORÁTY, od 7:00 h (se mší svatou), a protože je to blízko 
svatého Mikuláše, tak doufám, že i on mezi nás přijde. Následně pak bude společná snídaně na faře. 
 

Už mám připravený INTENČNÍ SEŠIT na zapisování mší svatých na příští rok. 
 

Knihy a brožurky od misií, tu budou už jen do příští neděle, pak spolu s penězi budou předány do Vranova nad Dyjí. 
 

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. 
Není to cena za kalendáře, ale je to PODPORA PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL. Peníze dávejte paní Janě Cigošové. 
 

S předstihem můžu oznámit, že MŠE SVATÁ o slavnosti Narození Páně bude v 9:00 h. ZPOVĚDNÍM DNEM pro naši 
farnost bude sobota 22.12. od 14:00 do 16:30 h. 
 

Už před týdnem byla znovu otevřena prodejna s křesťanskou literaturou a devocionáliemi na Mariánském n. Zase 
toho můžete hojně využívat při adventních nákupech (po-pá 9-17 h). 
 

K rozebrání vzadu jsou myšlenky na advent ve formě kalendáře s magnetkou, také propagační materiály SGV. 


