
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 25.10.2020 do 1.11.2020 

Římskokatolická farnost Jalubí 

MŠE SV. BEZ VEŘEJNOSTI  

Sobota 
24. 10. 

 Jalubí 
18:00 

Za + manžela Jaroslava Gablase, za 
živou a + rodinu a +++.  

Neděle 
25. 10. 

30. neděle v mezidobí 
 
 

Jalubí 
10:30 

Boží požehnání pro nemocnou 

osobu. 

 

Pondělí 
26. 10. 

 Jalubí 
18:00 

Boží požehnání, potřebné milosti a 
ochranu Panny Marie pro farnosti 

Jalubí a Jankovice.  

Úterý 
27. 10. 

 Jalubí 
14:00 

Zádušní mše sv, za + Anežku 
Grebeníčkovou.  

Středa 
28. 10. 

Svátek sv, Šimona a Judy, 
apoštolů.  

Jalubí 
18:00 

Za + Zdeňka Horáka, + rodinu, za 
dar zdraví Boží požehnání pro 

celou živou rodinu.  

Čtvrtek 
29. 10. 

 Jalubí 
18:00 

Za + rodiče.  

Pátek 
30. 10. 

 Jalubí 
18:00 

Za + Terezii a Hynka Nevrlovy, za 
živou a + rodinu.  

Sobota 
31. 10. 

 Jalubí 
18:00 

Za + Antonína Přilučíka, syna 
Jiřího, za živou rodinu a +++.  

Neděle 
1. 11. 

Slavnost VŠECH SVATÝCH  Jalubí 
10:30 

Na úmysl dárce. 

Za + rodinu a +++. 

* Od 22.10.2020 tj. od čtvrtku bohoslužby jsou podle nejnovějších opatřeních neveřejné. U 
nás ve farnosti budu mít mše sv. každý den v Jalubí 18 hod. Fyzickou neúčast na 
bohoslužbách můžete v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe 
každý den v 18 hod. ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě 
doporučují modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.  A také 
spojme se modlitbu sv. růžence v každý den ve 20 hod.  

*Milí farnicí v loni V sobotu 26. října 2019 proběhlo žehnání a stavění misijních křížů ve 
všech obcích naší farnosti a také v Jankovicích a Košíkách. Tím ale misie nekončí, jak 
řekl ve své promluvě P. Marek Dunda, moderátor FATYMu, protože my všichni se 



stáváme misionáři a máme v tomto poslání pokračovat. Pan Bůh nám skrz zkoušku 
pandemie chce říct, že máme být misionáři na prvním místě doma, v rodinách…. Lonské 
misie, kteří jste krásně prožili – doporučují vám abyste se pomodlili v rodinách křížovou 
cestu na úmysl ukončení pandemie coronaviru.  V 18 hod. budu mít mši sv. za Vás , za 
všechny farníky z farnosti Jalubí a Jankovice.    
*V nedělí od 14:00 do 15:00 hodin kostel v Jalubí a od 14:00 do 15:00 kaple v Traplicích 
otevřeny k modlitbě a možnosti těch, kdo vyslechli dopolední bohoslužbu, přijmout 
Eucharistii.   
*Volejte  mne v těchto dnech důležitých případech Svatá zpověď, pomazání nemocných, sv. 

Přijímání a vyřizovaní pohřbu. Veškeré přípravy v období nouzového stavu se nekonají. 
Děkují za pochopení. Sledujte naše webové stránky. Milí farníci trpělivost a pokora ať 
nás neopouští.  
 

 


