
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 23.02.2019 do 01.03.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
22. 2. 

 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 
 

Pondělí 
24. 2. 

   

Úterý 
25. 2. 

   

Středa 
26. 2. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
(den přísného postu) 

Jalubí 
18:00 

za Zdeňka Horáka, dvoje rodiče, živou a † 
rodinu a duše v očistci 

Čtvrtek 
27. 2. 

 Traplice 
18:00 

za P. Františka Slováčka a sourozence Hon- 
kovy 

Pátek 
28. 2. 

 Jalubí 
18:00 

za Metoděje a Marii Korvasovy, živou a † 
rodinu a duše v očistci 

Sobota 
29. 2. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
1. 3. 

1. neděle postní Jalubí 
10:30 

 

za Františka Zicha, dvoje rodiče a živou rodi- 
nu 

 

Schólička v Jalubí během jarních prázdnin (1. a 2. neděle postní) SE NESEJDE! ZPÍVÁNÍ v Traplicích za týden v so- 
botu NEBUDE. Ve čtvrtek bude v Traplicích MŠE SVATÁ PRO DĚTI. 
 

Vřelý dík vyslovuji všem, kteří včera přišli na farní brigádu! 
 

V úterý se sejdou od 17:00 h MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO v kostele, pak ještě společenství MODLITBY MATEK od 
19:15 h na faře. 
 

POUZE VE STŘEDU v Jalubí (nikoli v neděli) bude udělován POPELEC. 
 

FARNÍ TÁBOR bude letos PŘÍMĚSTSKÝ, uskuteční se na faře v Jalubí od 24. do 28. srpna. 
 

Od příští až do Květné neděle bude pro děti probíhat soutěž O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA. Po mši svaté dostanou 
děti spolu s kartičkami lístky se soutěžními otázkami, které pak budou odevzdávat do další neděle (třeba i v týdnu 
je mohou přinést do náboženství). Výherce si pak odnese o Velikonoční neděli domů pečeného beránka. 
Rovněž budou k dispozici POSTNÍ KALENDÁŘE; děti mohou vyplňovat obojí současně, toto pak ponesou v průvodu 
s obětními dary o Velikonoční neděli. 
 

Prosím společenství farnosti, aby se ujaly vedení POBOŽNOSTÍ KŘÍŽOVÉ CESTY a zapsali se vzadu na letáček. 
 

LEKTORSKÝ KURS v rámci našeho děkanátu se rozjíždí už v pátek 28. 2. od 18:00 h v UH na Orlovně. I když jste něk- 
teří dosud váhali a nezapsali se, přesto se můžete do něj zapojit a zapsat se na místě. 
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. 


