
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 17.05.2019 do 24.05.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
16. 5. 

 Traplice 
18:00 

za Gabrielu Hanákovou, † rodiče Hanákovy 
a živou rodinu 

Neděle 
17. 5. 

6. velikonoční 
(den modliteb za pronásledované křesťany) 

Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 

Pondělí 
18. 5. 

Sv. Jana I., papeže a mučedníka Sušice 
18:00 

(volný úmysl) 

Úterý 
19. 5. 

   

Středa 
20. 5. 

Památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 

Čtvrtek 
21. 5. 

slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
(doporučený zasvěcený svátek) 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
22. 5. 

Sv. Rity z Cascie, řeholnice Jalubí 
18:00 

za Rudolfa a Marii Chybíkovy a dvoje rodiče 

Sobota 
23. 5. 

 Traplice 
18:00 

za Hedviku a Františka Hanákovy, rodiče a 
sourozence, duše v oč. a dar zdraví pro ž.r. 

Neděle 
24. 5. 

7. velikonoční 
(den modliteb za církev v Číně) 

Jalubí 
10:30 

 

za Aleše Macha, bratra, otce, živou a † rodi- 
nu 

 

Protože je dnešní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům, příští neděli bude NA POTŘEBY FARNOSTI. 
 
DNES se po delší době sejde na faře v Jalubí PASTORAČNÍ RADA od 18:00 h. 
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI zůstávají takto: JALUBÍ úterý a čtvrtek od 18:00 h, SUŠICE pondělí-pátek od 18:00 h a TRAP- 
LICE (středa od 17:00 h). Kromě toho v nedělích odpoledne budeme k májové pobožnosti putovat: DNES do Koší- 
ků (tam je Panna Maria Bolestná jako v Jalubí), od 15:00 h, ZA TÝDEN bychom se takto mohli sejít v Sušicích. 
 
Společenství MODLITBY MATEK se sejde úterý od 19:15 h na faře. 
 
Na tuto sobotu (23. 5.) od 15:00 h prosím zvláště muže, chlapy, aby přišli na FARNÍ BRIGÁDU, protože tráva už 
dost přerůstá… 
 
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). 
Tato nabídka je rozšířena o pozvání na POBYT RODIN S DĚTMI NA TETÍNĚ (u Berouna). Letáčky s informacemi jsou 
vzadu k rozebrání. Přihlašujte se do 30. června. 


