
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 22.11.2020 do 29.11.2020 

Římskokatolická farnost Jalubí 

Od pondělí 23.11.2020 na bohoslužbách může se zúčastnit 20 osob.  

Sobota 
21. 11. 

 Jalubí 
18:00 

Za + kněze, kteří působili ve 
farnosti. 

Neděle 
22. 11. 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE.  

Jalubí 
10:30 

Za + Bohumilou Strakovou, 

manžela, rodiče, sourozence a +++, 

a za celou živou rodinu. 

Pondělí 
23. 11. 

 Sušice 
17:00 

Na úmysl dárce.  

Úterý 
24. 11. 

Památka sv. Ondřeje Dung 
Laca, kněze a druhů 

mučedníků.  

  

Středa 
25. 11. 

 Jalubí 
18:00 

Poděkování Panu Bohu za přijata 
dobrodiní, za živou a + rodinu a 

+++.  
Čtvrtek 
26. 11. 

 Traplice 
18:00 

 

Pátek 
27. 11. 

 Jalubí 
18:00 

Poděkování za + rodiče Helenu a 
Josefa Hanákovy, poděkování za + 

Hanu Hanákovou, prosbou za 
uzdravení duše a těla pro živou 

rodinu a +++.  
Sobota 
28. 11. 

 Traplice 
18:00 

Za živou a + rodinu a všechny děti, 
za dar zdraví, za přátel a nepřátele 

a +++.. 
Neděle 
29. 11. 

První neděle adventní  Jalubí 
8:00 

 
Jalubí 
10:30 

Za farníky. 

 

Za + Jarmilu a Antonína Číhalovy, 

dvoje rodiče a +++. 

 
 
 



*Ve farních kostelích se dnes koná před vystavenou Nejsvětější Svátostí obnova 
zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu: litanie a modlitba Ježíši, vykupiteli 
lidského pokolení.  
*V nedělí od 14:00 do 15:00 hodin kostel v Jalubí a od 14:00 do 14:30 kaple v Traplicích 
otevřeny k modlitbě a možnosti těch, kdo vyslechli dopolední bohoslužbu, přijmout 
Eucharistii.   
* Od pondělí 23.11.2020 na bohoslužbách může se zúčastnit 20 osob. * Na nedělní 
bohoslužby mají přednost farnicí, kteří májí úmysl.  Ostatním Věřícím se doporučuje 
účastnit se nedělní bohoslužby prostřednictvím rádia Proglas nebo na televizi Noe a 
jste srdečně zvaní na mše sv. ve všední dny.  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.  
*Svátost smíření Ve farním kostele v Jalubí  ve středu, v pátek od 17:30 hod do 18hod. 
V kaplí v Traplicích. Ve čtvrtek a v sobotu od 17:30 hod do 18 hod.  
* v pondělí 23.11,2020 mše sv. v kaplí v Sušicích v 17 hodin.  
*Farní středisko v Jalubí prodává stolní misijní kalendáře na rok 2021.Tento kalendář 
je vytisknut v optimistickém duchu známé slov známé křesťanské písně a zároveň nás 
povzbuzuje ke větší lásce ke Kristu. Doporučujeme zvlášť pro starší ročníky/psán 
velkými písmeny/, nebo pro rodiny s dětmi. Cena kalendáře je 150 Kč, není však 
ohraničena. Může se přispět i více, podle možností. Víme, že pomoc chudým je ten 
největší dar.. Peníze prosím dávejte do určené pokladničky. Budou odeslány na 
Papežská misijní díla. Děkují za podporu.  
*Za týden v nedělí požehnám adventní věnec.  
* Bratři a sestry, letos nejspíš strávíme adventní dobu jinak než obvykle, nemáme 
možnost setkávat se všichni v kostele, proto se budeme připravovat na vánoce hlavně 
v rodinách. V bibli čteme, že máme chodit v Hospodinově světle a po jeho stezkách. 
Abychom přece jen tvořili viditelné farní  společenství, bude v kostele  připravena 
nástěnka, tmavá, jako jsou temné zimní dny a také život, ve kterém chybí Boží 
přítomnost. Ale uprostřed nástěnky už je hvězda a betlémská jeskyně. Zatím je jeskyně 
prázdná, ale my víme, že se do ní brzy narodí Ježíš. Jeho příchod ohlašuje hvězda, 
symbol naděje. Od ní vedou slabé čáry, mohou to být takové cesty, které vedou za 
Ježíšem a po kterých se můžeme vydat i my. Po každé mši svaté, nebo návštěvě kostela 
si může každý vzít smotaný lísteček s citátem z bible a drobným úkolem. Lístky budou 
připraveny pro děti, mládež i dospělé. Můžete vzít lísteček i pro toho, kdo do kostela 
přijít nemohl. Při další návštěvě kostela může ten, kdo splnil úkol nalepit na nástěnku 
jednu světlou stopu. Začínáme na okraji nástěnky a postupujeme směrem k jeskyni. 
Když se nás hodně zapojí, budeme vidět, jak přibývá světlo do tohoto obrazu, ale i do 
našeho života. A také my budeme malým světýlkem Ježíšovy lásky pro ostatní.  
 
 
 


