
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 26.04.2019 do 03.05.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
25. 4. 

 Traplice 
18:00 

 

Neděle 
26. 4. 

3. velikonoční Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 

Pondělí 
27. 4. 

   

Úterý 
28. 4. 

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 
Sv. Ludvíka M. Grigniona z Montfontu, kněze 

  

Středa 
29. 4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uči- 
telky církve, patronky Evropy 

Jalubí 
18:00 

za † Vlastu Pokornou, manžela, syna Vlasti- 
mila, dceru Marii, živou a † rodinu a ††† 

Čtvrtek 
30. 4. 

Sv. Zikmunda, mučedníka 
Sv. Pia V., papeže 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
1. 5. 

Sv. Josefa, dělníka Jalubí 
18:00 

(volný úmysl) 

 
Sobota 

2. 5. 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Sušice 
8:30 

Traplice 
18:00 

za † Josefa Kolíska, rodiče a sour. z obou stran, 
dar zdraví duše i těla a dary Ducha Sv. pro ž. r. 

za farníky 

Neděle 
3. 5. 

4. velikonoční 
(den modliteb za povolání k duchovnímu stavu) 

Jalubí 
10:30 

 

za † Josefa a Ludmilu Obdržálkovy, vnuka 
Rostislava a B. požehnání pro živou rodinu 

 

Jak asi víte, JE V SOUČASNÉ CHVÍLI POVOLENO 15 LIDÍ NA BOHOSLUŽBĚ. Ostatní farníci se mohou účastnit nedělní 
bohoslužby z kostela účastnit skrze přenos na youtube (odkaz: naše webové stránky), anebo také prostřednictvím 
rádia Proglas v 9:00 hodin, na televizi Noe v 10:30 hodin. 
ROVNĚŽ SPOLEČENSTVÍ DO 15 LIDÍ se mohou začít scházet, ať už na faře, nebo v kostele. Najít k tomu odvahu, to 
je možná právě ten rozlišovací prvek, „čího ducha“ je (v současné chvíli) náš strach. 
I DNES 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 Traplicích zpoví- 
dám od 14:00 h, v Jalubí od 15 h. Na provoz farnosti bude možné přispět do košíčku vzadu na stolíku. 
 

Za běžné situace sice míváme na 1. května trochu jiný „program“, ale co v těchto dnech prožíváme, stále ještě ne- 
lze nazvat běžnou situací. A proto se rozhoduji pro tradiční prvopáteční program, se vším všudy: návštěvy nemoc- 
ných (pá Jalubí) i adorace (čt Traplice, pá Jalubí). Možná bychom mohli FARNÍ VÝŠLAP posunout na 8. května (při 
dodržení všech předpisů) - ale to ponechávám na širší diskusi. 
 

Při všem tom postupném „rozvolňování“ (právě proto, že je pouze postupné!) byly zrušeny některé další akce 
v rámci farnosti, děkanátu či diecéze: 8. května MÁJOVÁ NA HABEŠI, 9. května POUŤ K SV. JANU SARKANDROVI 
v Olomouci a DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN v Olomouci, která se měla konat 23.května. 
 

Prosím někoho, ať už jednotlivce nebo skupinku lidí, kdo by se mohl ujmout péče o kněžský hrob, ať se přihlásí 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 pro PLNÝ POČET LIDÍ. 
 

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). 


