
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 19.01.2019 do 26.01.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
18. 1. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu, za dar zdraví, za přátele 
a nepřátele a duše v očistci 

Neděle 
19. 1. 

2. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za † Miladu Mikulincovu, živou a † rodinu 
 

Pondělí 
20. 1. 

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka¨ 
Sv. Šebestiána, mučedníka 

Sušice 
17:00 

za † Oldřicha Vandu, rodiče a sourozence 
z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu 

Úterý 
21. 1. 

Památka sv. Anežky Římské, panny a 
mučednice 

Jalubí 
15:00 

requiem za † Josefu Sedláčkovou 

Středa 
22. 1. 

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka Jalubí 
18:00 

za spolužáky a jejich rodiny 

Čtvrtek 
23. 1. 

 Traplice 
18:00 

na úmysly dětí 

Pátek 
24. 1. 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a 
učitele církve 

Jalubí 
18:00 

za Antonii Vojtkovou, manžela, celou živou 
a † rodinu a duše v očistci 

Sobota 
25. 1. 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola Traplice 
18:00 

za Karla Kločka, dvoje rodiče a živou rodinu 

Neděle 
26. 1. 

3. neděle v mezidobí 
(neděle Božího slova) 

Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 

 
Zase za týden se schólička v Jalubí se sejde od 9:30 h, ZPÍVÁNÍ v Traplicích v sobotu NEBUDE. 
 
UŽ DNES se sejdou RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ, jak jsme se předběžně domlouvali, od 17:00 h na faře. 
 
V úterý se sejdou na faře od 9:00 h MAMINKY S DĚTMI, pak společenství MODLITBY MATEK od 19:15 h. 
 
Tvoří se ve farnosti ještě jedna růže ŽIVÉHO RŮŽENCE, takže můžete se ještě další zájemci zapsat vzadu na papír. 
 
Na TKS v Jalubí se vybralo 50 738 Kč. Všem dárcům Charita děkuje. Děkuje taky všem, kteří se TKS zúčastnili. 
Zároveň oznamuje, že ZVE VŠECHNY KOLEDNÍKY NA BRUSLENÍ, které se uskuteční v neděli 26. ledna na zimním 
stadioně v Uherském Hradišti od 14 do 16 hodin. Informace o tom, kolik se vybralo v ostatních vesnicích okresu 
UH si můžete přečíst na vývěskách. 
 
Chystá se LEKTORSKÝ KURS v rámci našeho děkanátu; kdo byste chtěli rozšířit řadu těch, kteří čtou při liturgii Boží 
slovo, máte jedinečnou šanci! Zapisujte se rovněž na podpisový arch do 16. 2. Kurs obnáší 3 setkání: První je v pá- 
tek 28. 2. v UH na Orlovně, další 14. 3. (sobota) v 9:00 h opět na Orlovně. Dubnový termín bude zveřejněn později, 
v květnu pak o. biskup předá osvědčení. Potom ještě ve výhledu se chystá KURS PASTORAČNÍCH POMOCNÍKŮ, o 
tom budu včas informovat (zřejmě podzim 2020 - jaro 2021). 
 
Autobus na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK do Šternberka bude vyjíždět v sobotu 1. února v 6:30 hodin z autobusové- 
ho nádraží Uh. Hradiště ze stanoviště č. 26. Odtud pojede do Bílovic. Další zastávky nebudou. Cena je 200,- Kč a 
zájemci se mohou přihlašovat v sakristii kostela Františka Xaverského nebo v děkanátní kanceláři v Uh. Hradišti 
(telefon: 734 435 418). 
 
Příští neděli se na faře sejde opět PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI, a to od 18:00 h. 
 
 


