
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 17.06.2018 do 24.06.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
16. 6.  

 Traplice 
18:00 

za † Stanislava Sedláčka, zetě, dvoje 
rodiče a duše v očistci 

Neděle 
17. 6. 

11. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za farníky a letošní padesátníky 
 
 

Pondělí 
18. 6. 

 Sušice 
18:00 

za Marii Novákovou, manžela a rodiče 
Novotné 

Úterý 
19. 6. 

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
Sv. Romualda, opata 

  

Středa 
20. 6. 

 Jalubí 
18:00 

za † Aloise Fajkuse, rodiče, sourozence 
a duše v očistci 

Čtvrtek 
21. 6. 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Traplice 
18:00 

na úmysly dětí 

 

Pátek 
22. 6. 

Sv. Paulína Nolánského, biskupa 
Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, 
mučedníků 

Jalubí 
18:00 

za † rodiče, syny a dcery Grebeníčkovy 
a duše v očistci 

Sobota 
23. 6. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za Marii a Rudolfa Čevelovy, Františku a 
Emila Chrátkovy, živou a † rodinu 

 

Neděle 
24. 6. 

slavnost 
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

(patrocinium farnosti) 

Jalubí 
8:30 

14:00 

za P. Josefa Honku 
 

adorace a svátostné požehnání 
 

Schólička zde po mši svaté BUDE, v úterý v Sušicích také (v 15 h na ObÚ); pouze v sobotu v Traplicích nebude. 

V úterý se v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO (od 18:00 h), pak na faře bude společenství MODLITBY MATEK 

v 19.15 h. 

Ve čtvrtek v Traplicích a v pátek v Jalubí bude mše svatá pro děti, spojená s rozdáváním vysvědčení z náboženství. 

V sobotu dopoledne v 11:00 h bude mše svatá v Jalubí za šedesátníky. 

Na sobotu odpoledne, od 14:00 h prosím opět dobrovolníky na brigádu, abychom prostor kolem fary připravili na 

farní den. Po brigádě bude posezení a možnost seznámení se s mými bývalými farníky z Rychnova na Moravě 

(dorazí dopoledne auty, v počtu 5-6 rodin). 

Přesně na neděli připadá letos slavnost sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti. Před i po mši svaté bude farní 

charita prodávat perníková srdce. Výtěžek sbírky bude pro potřebu Charity. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. 

Odpoledne od 14:00 h bude v kostele adorace a svátostné požehnání, pak na farní zahradě posezení u táboráku 

s opékáním, hry pro děti (do toho se alespoň zpočátku zapojí ještě i farníci z Rychnova, kteří ovšem už budou 

pomýšlet na včasný návrat). 


