
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 27.05.2018 do 03.06.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
26. 5. 

 Traplice 
18:00 

za † Ludmilu Chytilovu, † manžela, 
dvoje rodiče a dar zdraví pro ž. rodinu 

Neděle 
27. 5. 

Slavnost 
NEJSVĚJŠÍ TROJICE 

Jalubí 
10:00 

 

za děti, které přistupují poprvé ke sv. 
přijímání a jejich rodiny 
 

Pondělí 
28. 5. 

   

Úterý 
29. 5. 

   

Středa 
30. 5. 

Památka sv. Zdislavy, vyznavačky Jalubí 
18:00 

za † rodiče Popelkovy a Panáčkovy a 
celou živou rodinu 

Čtvrtek 
31. 5. 

Svátek Navštívení Panny Marie Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
1. 6. 

Památka sv. Justina, mučedníka Jalubí 
18:00 

za † Annu Mifkovou, rodiče z obou 
stran a duše v očistci 

 
Sobota 

2. 6. 

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků 
Sobotní památka Panny Marie 

Sušice 
8:30 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 
 

za Hedviku a Františka Hanákovy, sou- 
rozence a rodiče, duše v oč. a ž. rodinu 

Neděle 
3. 6. 

Slavnost 
TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Jalubí 
8:30 

 

za † rodiče Drahomíru a Františka 
Hejdovy a živou rodinu 
 

 

Schólička dnes v Jalubí po mši svaté NEBUDE, v Traplicích v sobotu ANO, v Sušicích toto úterý bychom se rovněž 

mohli sejít - a to jako obvykle v 15:00 h na ObÚ. 

Dnes odpoledne ve 14:00 h bude MÁJOVÁ POBOŽNOST tentokrát v Sušicích; v ostatní dny - dle rozpisu na 
nástěnce. Dětem připomínám, že tento týden mají poslední možnost(i) získat za účast na májové pobožnosti LOS; 
už teď v pátek 1. června proběhne slosování - v Jalubí po mši svaté. Děti z Traplic, Sušic a odjinud ať se buď pokusí 
přímo se dostavit a účastnit, nebo vyšlou někoho místo sebe (třeba i babičku). 

V úterý se maminky na faře v Jalubí sejdou jako obvykle (v 8:45 h), a společenství MODLITBY MATEK v 19.15 h. 

Na tento týden připadá první pátek v měsíci - dopoledne navštívím nemocné, před půl šestou (v Jalubí) budu 

zpovídat. Adorace (kvůli losování) PROBĚHNE UŽ PŘEDE MŠÍ SVATOU - od 17.30 h. Ve čtvrtek v Traplicích bude 

mše svatá rovněž z mariánského svátku, po ní zhruba půlhodinová adorace. 

Stále ještě se mohou hlásit děti na farní tábor - na stolíku s obětními dary jsou k rozebrání přihlášky. Letos to 

bude v termínu 10. - 13. 7. v Hovězím na Vsetínsku. 

Sbírka NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY v naší arcidiecézi z minulého týdne byla: zde v Traplicích 2.390 Kč, v Jalubí 5.180 Kč. 

Pán Bůh zaplať za každý dar! Dnešní sbírka je NA POTŘEBY FARNOSTI. 

Na sobotu 2. 6. prosím brigádníky-dobrovolníky na úpravu a úklid farního dvora, a to od 15:00 h. Práce je tam 

spousta, takže nikdo nebude nadbytečný. Po práci plánujeme společné posezení. 

Za týden proběhne v Jalubí slavnostní Božítělový průvod; začínáme mší svatou v 8:30 h. Navečer pak, od 18:00 h 

se sejde na faře PASTORAČNÍ RADA.  

 


