
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 03.05.2019 do 10.05.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
2. 5. 

 Traplice 
18:00 

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 

Pondělí 
4. 5. 

   

Úterý 
5. 5. 

   

Středa 
6. 5. 

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučed- 
níka 

Jalubí 
18:00 

za † Františka Janečka, dvoje rodiče a dar 
zdraví pro celou rodinu 

Čtvrtek 
7. 5. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu Netroufalovu a Tomáští- 
kovu, dar zdraví a duše v očistci 

Pátek 
8. 5. 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí Jalubí 
18:00 

za Jindřicha Nesvatbu, sourozence, rodiče 
z obou stran a duše v očistci 

Sobota 
9. 5. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu, za všechny děti, dar 
zdraví, přátele a nepřátele a duše v očistci 

Neděle 
10. 5. 

5. velikonoční Jalubí 
10:30 

 

(volný úmysl) 
 

 

Jak asi víte, STÁLE JEŠTĚ PLATÍ, ŽE JE POVOLENO 15 LIDÍ NA BOHOSLUŽBĚ. Ostatní farníci se mohou účastnit neděl- 
ní bohoslužby z kostela účastnit skrze přenos na youtube (odkaz: naše webové stránky), anebo také prostřednic- 
tvím rádia Proglas v 9:00 hodin, na televizi Noe v 10:30 hodin. Podle nejnovějších zpráv (z 30.4.): OD PŘÍŠTÍHO 
PONDĚLÍ UŽ TO BUDE 100 LIDÍ. Dnes bude otevřený pouze kostel v Jalubí (ne v Traplicích!!), a to jen od 15.00 do 
16:00 h. 
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou takto: JALUBÍ úterý a čtvrtek od 18:00 h, SUŠICE pondělí-pátek od 18:00 h a TRAPLI- 
CE (to se ještě neví). Kromě toho v neděli odpoledne budeme k májové pobožnosti putovat: hned ZÍTRA nad Trap- 
lice, kde začínáme od 14:00 h, PŘÍŠTÍ NEDĚLI nad Jalubí k Panně Marii Bolestné, od 15:00 h. 
 
Společenství MODLITBY MATEK obnovují v plném rozsahu své schůzky, každé úterý od 19:15 h na faře. Uvítají i 
nové zájemce (z řad žen, maminek), kteří by se chtěli přidat. 
 
V období od uzavření kostelů až do 19.4. se vybralo do košíčku (při otevřeném kostele o nedělních odpolednech) 
na potřeby farnosti celkem 15.167 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! 
 
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. 
 
Kasičky s POSTNÍ ALMUŽNOU se budou odevzdávat po skončení výjimečného stavu, už to můžete pomalu nosit. 
 
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). 


