
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 08.03.2019 do 15.03.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
7. 3. 

 Traplice 
18:00 

za † Marii Rozumovou a manžela, s prosbou 
o Boží ochranu pro celou rodinu 

Neděle 
8. 3. 

2. neděle postní Jalubí 
10:30 

 

za † Annu Horákovu, manžela Radomíra, 
syna Pavla, živou a † rodinu 

Pondělí 
9. 3. 

   

Úterý 
10. 3. 

   

Středa 
11. 3. 

 Jalubí 
18:00 

za Františku a Antonína Večeřovy, dceru a 
dar zdraví pro živou rodinu 

Čtvrtek 
12. 3. 

 Traplice 
18:00 

za † Karla Trávníčka a † Josefa Pecháčka, 
rodiče z obou stran a celou živou rodinu 

Pátek 
13. 3. 

 Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

Sobota 
14. 3. 

 Traplice 
18:00 

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

Neděle 
15. 3. 

3. neděle postní Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 

 

Schólička v Jalubí se sejde až příští neděli přede mší svatou (od 9:30 h). 
 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY budou bývat každou neděli v Traplicích i Jalubí, shodně začátek ve 14:30 h. Prosím 
společenství farnosti, aby na letáčku ještě doplnily prázdné kolonky. PŘÍŠTÍ NEDĚLI V JALUBÍ bude KC nahrazena 
hudebním pásmem POPELKA NAZARETSKÁ v podání naší jalubské schóly. 
 

V úterý se v 17:00 h v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO; pak od 19:15 h na faře MODLITBY MATEK. 
 

V pátek v Jalubí bude MŠE SVATÁ PRO DĚTI; a protože máme dobu postní, tak to bude i s křížovou cestou, která 
začne půl hodiny přede mší svatou. 
 

Další „etapa“ LEKTORSKÉHO KURSU proběhne opět na Orlovně v UH, a to v sobotu 14. 3. od 9:00 h. Rovněž v sobo- 
tu od 10:00 h mají schůzku MINISTRANTI. 
 

Příští neděle je 3. v měsíci, takže opět by byla SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI. Na faře pak mají setkání RODIČE PR- 
VOKOMUNIKANTŮ od 17:00 h. 
 

Obec ve spolupráci s ČSAD zvažuje zavedení pravidelné linky ze Sušic do Jalubí a zpět na mši svatou v 10:30 h. Kdo 
byste měli zájem o toto spojení a častěji ho využívali, prosím PODEPIŠTE SE na petici vzadu na stolíku. 
 

ODE DNEŠKA až do Květné neděle bude pro děti školního věku probíhat soutěž O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA. Za 
účast na mši svaté dostanou děti kartičky se soutěžními otázkami (kdo byl jinde nebo, může o ně v týdnu požádat), 
které pak budou odevzdávat do další neděle: buď do označené krabičky, nebo při hodinách náboženství, nebo tře- 
ba i na faře do poštovní schránky.  Výherce se určí za každou vesnici v každé kategorii (podle toho, kdo ve své ka- 
tegorii nasbíral nejvíc bodů), a ten si odnese o Velikonoční neděli domů pečeného beránka. Pro výhru NENÍ 
HLAVNÍ PLNÝ POČET ODEVZDANÝCH KARTIČEK, ale počet správných odpovědí. Kartičky se rozdávají po mši svaté 
(pí Čagánková), při odchodu z kostela.  
 

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

Stále ještě se nepřihlásil dobrovolník pro službu kostelníka na mši svatou, která by měla začínat v 7:30 h. Prosím, 
nemusíte se toho bát!! Jde skutečně o přítomnost jen na této jediné mši svaté (v 6:50 odemknout kostel, nachys- 
tat vše potřebné na liturgii, po mši svaté pak kostel zamknout). HLASTE SE DO PŘÍŠTÍ NEDĚLE, abychom stihli pro 
změnu všechno zařídit. Připomínám, že bez kostelníka nemohu začít nedělní ranní mše svaté sloužit. 


