
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 19.04.2019 do 26.04.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
18. 4. 

 Traplice 
18:00 

 

Neděle 
19. 4. 

2. velikonoční 
(neděle Božího milosrdenství) 

Jalubí 
10:30 

 

na poděkování za 60 let života, dar zdraví a 
živou a † rodinu Hruškovu a Zápecovu 

Pondělí 
20. 4. 

   

Úterý 
21. 4. 

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve Jalubí 
16:00 

requiem za † Vlastu Fiedorovou 

Středa 
22. 4. 

   

Čtvrtek 
23. 4. 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka   

Pátek 
24. 4. 

Sv. Jiří, mučedníka 
Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 

  

Sobota 
25. 4. 

Svátek sv. Marka, Evangelisty   

Neděle 
26. 4. 

2. velikonoční 
(neděle Božího milosrdenství) 

Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 

 

AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY BOHOSLUŽBY A NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ BUDOU SLOUŽENY ZA ZAVŘENÝMI DVEŘ- 
MI. Farníci se mohou účastnit nedělní bohoslužby z kostela účastnit skrze přenos na youtube (odkaz: viz webové 
stránky), anebo také prostřednictvím rádia Proglas v 9:00 hodin, na televizi Noe v 10:30 hodin. 
KAŽDOU NEDĚLI po celou dobu krize bude odpoledne, od 14:00 do 16:00 hodin kostel v Jalubí a rovněž od 14:00 
do 15:00 kaple v Traplicích otevřeny k modlitbě a možnosti těch, kdo vyslechli dopolední bohoslužbu, přijmout 
Eucharistii; v Jalubí od 15 h bude možnost přijmout i svátost smíření. Na provoz farnosti bude možné přispět do 
košíčku vzadu na stolíku. 
Rovněž v Jankovicích bude KAŽDOU NEDĚLI odpoledne otevřen kostel a možnost přijetí Eucharistie či svátosti smí- 
ření, a to od 14.00 h do 15:00 h. 
 
V úterý bude v 16:00 h pohřeb zesnulé paní Vlasty Fiedorové. 
 
Prosím někoho, ať už jednotlivce nebo skupinku lidí, kdo by se mohl ujmout péče o kněžský hrob (u mě v zákristii). 
Ta paní, která se o něj starala doposud, už ze zdravotních důvodů v tom nemůže pokračovat, ale jistě ráda vysvětlí 
svým nástupcům, co všechno to obnáší. 
 
Kasičky s POSTNÍ ALMUŽNOU se budou odevzdávat po skončení výjimečného stavu, až budou obnoveny bohosluž- 
by, PŘI PRVNÍ VEŘEJNÉ MŠI SVATÉ. 
 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ (zvláště třeťáků, ale také dětí starších) bude po dobu zrušené výuky na školách doma, rodi- 
čům budou pomůcky zasílány emailovou poštou. 
 
V rámci MALÁ ANTIOCHIA z.s. /zapsaný spolek místo dřívějšího občanského sdružení/ už máme rozplánované letní 
tábory, na které je možné se hlásit už teď. Zatím to vypadá, že letní prázdniny nebudou krácené. Kapacita každého 
tábora je do 30 dětí, takže je lepší přihlášení moc neodkládat. Podrobnosti jsou na plakátku a webových stránkách; 
předběžně se hlásit je možné přes webové stránky, papírovou přihlášku lze vyzvednout i v kostele nebo na faře 
(anebo si ji nechat poslat příslušným vedoucím poštou). 
 


