
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 17.01.2021 do 24.01.2021 

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
16. 01. 

 Traplice 

18:00 

Za živou a + rodinu, za všechny 

děti, za dar zdraví, za přátele a 

nepřátele a +++. 

Neděle 
17. 01. 

2. neděle v mezidobí Jalubí 

8:00 
 

Jalubí 

10:30 

Za + P. Stanislava Honku a za + 

sourozence.  

. 

Poděkování za dar zdraví a pomoc 

Boží rodině. 

Pondělí 
18. 01. 

Památka Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů.  

  

Úterý 
19. 01. 

   

Středa 
20. 01. 

 Jalubí 

18:00 

Za + Stanislava Hnatka, rodiče 

s obou stran, vnučku Moniku, za 

živou a + rodinu.  

Čtvrtek 
21. 01. 

Památka sv. Anežky 
Římské, panny a 

mučednice.  

Traplice 

18:00 

 

Pátek 
22. 01. 

 Jalubí 

18:00 

Za nemocné z farnosti.  

Sobota 
23. 01. 

 Traplice 

18:00 

Na poděkování Panu Bohu za 80 

let života, dar zdraví pro živou 

rodinu a za + rodinu.  

Neděle 
24. 01. 

3. neděle v mezidobí  
Neděle Božího Slova  

Jalubí 

8:00 

 

Jalubí 

10:30 

Za Farníky.  

 

Poděkování Panu Bohu za dar 

života a zdraví k 73 rokům 

s prosbou o zdraví pro celou 

rodinu a nemocné osoby, za 

zemřelé rodiče a sourozence 

s obou stran a +++. 

 



*Od 18 do 25.1. je Týden modliteb za jednotu křesťanů.  

* V minulou sobotu v Traplicích vybralo se 740 Kč. V nedělí v Jalubí vybralo se 3.323 
Kč. Pan Bůh zaplať.  
* Od 27 prosince od neděle  je na bohoslužbách povolen počet účastníků, který 
nepřekročí 10 % míst k sezení. U nás ve farnosti v kostele Jalubí může se zúčastnit na 
bohoslužbách 20 osob, v Traplicích 15 osob.  
* Od neděle 10 ledna 2021 se bude scházet dětská scholička opět on-line. Více informací 
a odkaz k připojení najdete na farním webu v aktualitách a pozvánkách.  
* Za týden neděle Božího slova. Papež František stanovil, že 3 neděle v liturgickém 
v mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. 
ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto nedělí, tedy na 24.1.2021. 
Výnos této sbírky náleží podle rozhodnutí ČBK Českému katolickému biblickému dílu 
(číslo účtu: 1015502075/5500, VS: IČO farnosti). Dosavadní sbírka v Den Bible se již 
neková. P. Petr Chalupa, ředitel ČKBD.  
* Zapisují na mše sv. na rok 2021.   
 


