
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 31.05.2019 do 07.06.2020 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
30. 5. 

 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 

Pondělí 
1. 6. 

Památka sv. Justina, mučedníka   

Úterý 
2. 6. 

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků   

Středa 
3. 6. 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučed- 
níků 

Jalubí 
18:00 

za Annu Mifkovou, rodiče z obou stran a ži- 
vou rodinu 

Čtvrtek 
4. 6. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčné- 
ho kněze 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
5. 6. 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Jalubí 
18:00 

na poděkování 

 

Sobota 
6. 6. 

Sv. Pavlíny, panny a mučednice 
Sv. Norberta, biskupa 

Sušice 
8:30 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 
 

za živou a † rodinu a všechny děti, za dar zdraví, 
víry, naděje lásky, přátele a nepřátele a ††† 

 
Neděle 

7. 6. 

slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
Jalubí 
7:30 

Jalubí 
10:30 

(volný úmysl) 
 

za farníky 

 

Zase za týden se od 9:30 h sejde na faře SCHÓLIČKA. 
 

Při minulé SBÍRCE NA FARNOST se vybralo: v Traplicích 2.290 Kč, v Jalubí 9.383 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! 
Kasičky s POSTNÍ ALMUŽNOU odevzdávejte v zákristii už jen dnes. 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI končí DNEŠKEM, kdy putujeme do Jankovic ke kapli sv. Antonína na 15:00 h. 
 

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO se sejde v úterý od 18:00 h v kostele. Rovněž společenství MODLITBY MATEK se sejde v 
úterý od 19:15 h na faře. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ (od 3. třídy výš) bude do konce školního roku probíhat na faře: úterý II. stupeň z Traplic, 
středa 4.-5. třída, čtvrtek 3. třída, a to vždy od 14:00 h. 
 

Na tento týden připadá PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI: přes den budu navštěvovat nemocné, přede mší svatou zpovídat a 
po ní se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ve čtvrtek v Traplicích bude po mši svaté adorace. 
 

Od PŘÍŠTÍ NEDĚLE budou bývat v Jalubí dvě mše svaté, tzv. ranní a hrubá: 7:30 a 10:30 h. Budou určité výjimky 
(např. Boží Tělo nebo když letos 5. červenec připadá na neděli), ale těch nebude mnoho. Naopak možná bude víta- 
né, když i v den sušické pouti nebo při 1. sv. přijímání bude mše svatá ještě také v 7:30 h. 
Zatím je to „na zkoušku“ do konce září; na zářiové pastorační radě vyhodnotíme, zda má smysl v tom bude pokra- 
čovat. Vzhledem k tomu, že část farníků vyhledává bohoslužby jinde (což může mít i jiný než časový důvod), poten- 
ciál, aby to mělo smysl, tady je.  Záleží, jak se k tomu kdo postaví a za sebe udělá krok, aby se farnost víc semkla. 
 

Přihlášky na farní (příměstský) tábor, který se uskuteční od 6. do 10. července, jsou k rozebrání na stolíku vzadu; 
odevzdávejte 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. 


