
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 21.02.2021 do 28.02.2021 

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
20. 02. 

 Traplice 

18:00 

Za + P. Františka Slováčka a 

sourozence Honkovy. 

Neděle 
21. 02. 

1. NEDĚLE POSTNÍ Jalubí 

8:00 

Jalubí 

10:30 

 

14:30 

Za + Josefa Cigoše, manželku, za živou 

a + rodinu a +++.  

Za + manžela, poděkování za přijata 

dobrodiní. 

Křížová Cesta.  

Pondělí 
22. 02. 

Svátek Stolce sv. Petra, 
apoštola.  

Jalubí 

18:00 

Za nemocnou osobu.  

Úterý 
23. 02. 

Pohřeb ve farním kostele.  Jalubí 

14:00 

Zádušní mše sv. za + Pavla Hrušku.  

Středa 
24. 02. 

 Jalubí 

18:00 

Za + manžela, dvoje rodiče, 

sourozence, ochranu a pomoc Boží 

pro živou rodinu.  

Čtvrtek 
25. 02. 

 Traplice 

18:00 

Za + Petra Novotného. manželku 

Marii, dceru, syna, zetě a ochranu Boží 

pro živou rodinu.  

Pátek 
26. 02. 

 17:30 

Jalubí 

18:00 

Křížová Cesta.  

Za + Metoděje a Marii Korvasovy, za 

živou a + rodinu a +++. 

Sobota 
27. 02. 

 Traplice 

18:00 

Za živou a + rodinu Přilučíkovou a 

Suchánkovou a +++.  

Neděle 
28. 02. 

2. NEDĚLE POSTNÍ  Jalubí 

8:00 

 

Jalubí 

10:30 

 

14:30 

Za Farníky. 

 

Za + Jaroslava Kostelnička, manželku 

Marii, dceru Jarmilu, dva zetě, celou 

živou rodinu a +++. 

Křížová Cesta 

 

 

 



 

* Dnes je sbírka na Haléř sv. Petra.  
*V nedělí v kostele v Jalubí vybralo se 9.898 Kč. + 10.000 v obálce V Traplicích 1070 
Kč. Pan Bůh zaplať.  
* Milí farnicí před každou mší sv. všední dny zpovídám od 17:30 do 17:55. 
* Od neděle 10 ledna 2021 se schází dětská scholička opět on-line. Více informací a 
odkaz k připojení najdete na farním webu v aktualitách a pozvánkách.  
*POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY budou bývat v Jalubí  každý pátek ve 17:30. a 
v nedělí v 14:30 hodin. V Traplicích v nedělí v 14:30 hodin. Prosím společenství 
farnosti, aby se ujaly vedení Pobožnosti Křížové cesty a zapsali se vzadu na letáček. 
*Bratři a sestry, pro letošní postní dobu jsme připravili námět, který by nám měl pomoci 
zamyslet se nad tím, co pro naše předky znamenal kříž a co znamená pro nás. V kostele 
i před kostelem na nástěnce, a také na webových stránkách farnosti se před každou 
postní nedělí objeví fotografie kříže, který se nachází někde v naší farnosti. Rodiny, děti, 
mládež, dospělí, mají za úkol objevit, kde ve farnosti tento kříž stojí, dále mají k tomuto 
kříži během týdne doputovat, u něj se pomodlit, přečíst si příběh a splnit úkol, který 
najdou v jeho blízkosti. Za splněný úkol může každý namalovat na nástěnku v kostele 
malý křížek tak, abychom do velikonoc vytvořili kolem kříže vycházející slunce – 
symbol zmrtvýchvstání. Pamětníky, kteří vědí kdy, kdo a proč tento kříž vybudoval, 
prosíme, aby tuto informaci předali panu faráři, aby se celá farnost dověděla něco o 
historii těchto křížů. 

* Postní almužna: jak každým rokem Charita nabízí nám Postní almužnu, více informaci 
najdete na webových stránkách www.Postnialmuzna.cz. Je možnost si vyzvednout 
v kostele postní kasičku – „….co si odřeknout a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky. 
Je jistě hodně lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mem okolí? Pokuste se prosím 
vhodnou formou sdělit knězi čí místní Charitě pokud ve vašem okolí je někdo v nouzí. 
Pomoci a osvěžit realitu těžké životní situace může i Postní almužna, Nabídnete prosím 
postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit“. Mons. 
Bohumír Vitásek, prezident ACHO.  

* Od 5.března v každý pátek bude probíhat v 11:50 on-line příprava na první sv, 
přijímání, Odkaz na který se budou dětí připojovat je na webových stránkách farnost 
Jalubí v aktualitách – Příprava na první sv. Přijímání. A v druhý pátek v mísicí příprava 
proběhne v kostele v 18 hod. ve mší sv. s rodiči. Rodiče upozorním SMS.  

* Pastorační rada na faře v Jalubí bude 3. března v 19 hodin. Děkují.  


