
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 16.02.2019 do 23.02.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
15. 2. 

 Traplice 
18:00 

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

Neděle 
16. 2. 

6. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za Stanislava Macha, syny, dvoje rodiče a 
dar zdraví v rodině 

Pondělí 
17. 2. 

Sv. Alexia a druhů, řeholníků Sušice 
17:00 

za † Miladu Mikulincovu 

Úterý 
18. 2. 

   

Středa 
19. 2. 

 Jalubí 
18:00 

za živou a † rodinu Šimčákovu 

Čtvrtek 
20. 2. 

 Traplice 
18:00 

za Jaroslava Šmoldase, živou a † rodinu a 
duše v očistci 

Pátek 
21. 2. 

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele círk- 
ve 

Jalubí 
18:00 

za † Anežku Kočí a jejího syna Miloše 

Sobota 
22. 2. 

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Traplice 
18:00 

za † Antonína Přílučíka, živou a † rodinu a 
duše v očistci 

Neděle 
23. 2. 

7. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 

 

Schólička v Jalubí sejde na faře v 9:30 h zase za týden, ZPÍVÁNÍ v Traplicích v sobotu NEBUDE. 
 
DNES se sejdou RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ, jak jsme se předběžně domlouvali, od 17:00 h na faře v Jalubí. 
 
V úterý se na faře sejdou od 9:00 h MAMINKY S DĚTMI, večer pak společenství MODLITBY MATEK od 19:15 h. 
 
V sobotu od 14:00 prosím DOBROVOLNÍKY NA BRIGÁDU kolem fary. 
 
Příští neděli se v celé církvi koná SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ. 
 
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 na podpisový arch UŽ JEN DNES. Kurs obnáší 3 setkání: První je v pátek 
28. 2. v UH na Orlovně, další 14. 3. (sobota) v 9:00 h opět na Orlovně. Dubnový termín bude oznámen 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). 
 
Dostala se ke mně písemná výzva, abych zkusil zavést v Jalubí v neděli ranní mši svatou v 7:30 h. Proto jsme se 
touto problematikou opět zabývali na pastorační radě. Výsledkem je, že to tedy na vaše přání zkusím a uvidíme, 
jaký bude zájem ze strany farníků o tuto bohoslužbu. Začneme první dubnovou nedělí a budeme pokračovat 3 
měsíce. Ke konci června vyhodnotíme a zvážíme, co dál. 
Má to ovšem i svá úskalí. Je dobré, když je nedělní mše svatá slavnostnější než ostatní mše všedního dne, tzn. je 
zpívaná, jsou na ní lektoři, schóla, varhaník, ministranti atd... Je třeba si uvědomit, že pokud se nenajdou ochotní 
farníci, tak bude pravděpodobně bez těchto důležitých osob. Každopádně se neobejde kromě osoby faráře také 
bez kostelníka (či kostelnice), který by ráno v 7:00 h odemknul kostel, nachystal vše potřebné a po mši zase zamk- 
nul kostel. Proto vás vyzývám, aby se někdo ze zájemců o nedělní ranní mši přihlásil k této službě nejpozději do 
poloviny března. Bez kostelníka nemohu začít nedělní ranní mše svaté sloužit. 


