
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 24.05.2019 do 31.05.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

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 

Pondělí 
25. 5. 

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 
Sv. Řehoře VII., papeže 
Sv. Marie Magdaleny de Pazzi, panny 

  

Úterý 
26. 5. 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze   

Středa 
27. 5. 

Sv. Augustina z Canterbury, biskupa Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 

Čtvrtek 
28. 5. 

 Traplice 
18:00 

za Annu Horákovou, manžela, dceru, živou 
rodinu a duše v očistci 

Pátek 
29. 5. 

 Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 

Sobota 
30. 5. 

Památka sv. Zdislavy, vyznavačky 
slavnost 

Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
31. 5. 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
(Boží hod svatodušní) 

Jalubí 
10:30 

 

za † rodiče Drahomíru a Františka Hejdovy 
a živou rodinu 

 

Příští neděli se od 9:30 h po delší době sejde na faře SCHÓLIČKA. 
 
VIGILIE KE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO proběhne příští sobotu formou adorace, na jejím průběhu se 
budou podílet jednotlivá spolča, která ve farnosti fungují. 
 
Při minulé sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo: v Traplicích 946 Kč, v Jalubí 7.167 Kč. Pán Bůh 
zaplať za každý dar! 
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI zůstávají takto: JALUBÍ úterý a čtvrtek od 18:00 h, SUŠICE pátek od 18:00 h a TRAPLICE 
(středa od 17:00 h). Kromě toho v nedělích odpoledne budeme k májové pobožnosti putovat: DNES do Sušic od 
15:00 h, ZA TÝDEN bychom se takto mohli sejít v Jankovicích. 
 
Společenství MODLITBY MATEK se sejde úterý od 19:15 h na faře. 
 
Kasičky s POSTNÍ ALMUŽNOU odevzdávejte v kostele nebo zákristii. 
 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ (zvláště třeťáků, ale také dětí starších) bude po dobu zrušené výuky na školách doma, rodi- 
čům budou pomůcky zasílány emailovou poštou. 
 
Přihlášky na farní (příměstský) tábor, který se uskuteční od 6. do 10. července, jsou k rozebrání v chodbičce, ode- 
vzdávejte je vyplněné do 15. června Klárce Novotné. 
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). 
Nabídka je rozšířena o pozvání na POBYT RODIN S DĚTMI NA TETÍNĚ (u Berouna), plánovaný na 12. - 18. 7. Letáčky 
s informacemi jsou vzadu k rozebrání. Přihlašujte se do 30. června. 


