
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 21.03.2021 do 28.03.2021 

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
20. 03. 

 Traplice 

18:00 

Za + manžela, bratra, synovce, rodiče 

a ochranu P. M. pro živou rodinu. 

Neděle 
21. 03. 

5. NEDĚLE POSTNÍ Jalubí 

8:00 

Jalubí 

10:30 

 

14:30 

Na jistý úmysl  

 

Za Farníky.  

Křížová Cesta. 

Pondělí 
22. 03. 

   

Úterý 
23. 03. 

Mše sv. ze Slavnosti 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. 

Jalubí 

18:00 

Za + Karla a Marii Hejdovy, syna 

Petra, vnučku Pavlu, za živou a + 

rodinu. 

Středa 
24. 03. 

Pohřeb  Jalubí 

15:00 

Mše sv. zádušní za + Jarmilu 

Kubíčkovou.  

Čtvrtek 
25. 03. 

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ 
PÁNĚ.  

Traplice 

18:00 

 

Pátek 
26. 03. 

 17:30 

 

Jalubí 

18:00 

Křížová Cesta.  

 

Za + rodinu Hejdovou, Maňáskovou, a 

+++, Boží požehnání a dar zdraví pro 

živou rodinu.  

Sobota 
27. 03. 

Farnost Jalubí svatá 
zpověď od 14:00- 16:00  
Kaple Traplice od 17:00-

18:00 

Traplice 

18:00 

Na jistý úmysl  

Neděle 
28. 03. 

KVĚTNÁ NEDĚLE.  Jalubí 

8:00 

 

Jalubí 

10:30 

 

14:30 

Na poděkování P. B.  za 40 let života 

s prosbou o ochranu a Boží požehnání 

do dalších let pro celou rodinu.  

Za Farníky. 

 

Křížová Cesta 



 

 

* Od soboty 20.3 v Traplicích v nedělí 21.3. v Jalubí a až do velikonoc bude možnost si 
zakoupit Velikonoční pohlednice – přečištěné za 20 Kč a 50 Kč. Výtěžek bude určen na 
misie.  
* Dnes je sbírka na opravu kostela. Pan Bůh zaplať. (restaurování obrazu v kostele).  
* V nedělí v Jalubí a v Traplicích v 14:30 hodin Křížová cesta. Hned po pobožnosti 
bude možnost přistoupit ke svátému příjímání, kteří neměli možnost zúčastnit se na mši 
sv. fyzický a vyslechli mši sv. na sociální sítích a nebo v TV Noe a nebo na Proglasu.   
*V nedělí v kostele v Jalubí vybralo se  4773 ,00 Kč. V Traplicích  1270 Kč. Pan Bůh 
zaplať.  
* 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.  

* 26.března v  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.  

* Milí farnicí před každou mší sv. všední dny zpovídám od 17:30 do 17:55. 
* V sobotu 27.3. budeme s otcem Miroslavem Suchomelem zpovídat v kostele v Jalubí 
od 14 hod. do 16,00 hod. V kaplí Traplicích budu zpovídat od 17 hod do mši sv. Sice 
bude ještě možnost ke svátosti smíření od 29-31.3 V svatým Týdnu (pondělí do středy) 
od 17:30 hod. do mši sv. Prosím Vás nenechávejte si zpověď na Triduum ( zelený 
čtvrtek, veliký pátek, Bílá sobota a velikonoční neděle) Děkují za pochopení.    
* V nedělí za týden požehnám ratolesti, a začátek obřadu se bude konat v zádní časti 
kostela. Pokyn ČBK: Věřící zůstávají na místech v kostele. Ratolesti se nerozdávají, 
k žehnání si věřící přinesou vlastní ratolesti a budou je mít celou dobu u sebe.  A taky 
prosím doneste almužní pokladničky. Jménem charity děkují mockrát. Pan Bůh zaplať.  
* Kdo z nemocných by si přál kněze před Svatkami (svatá zpověď, pomazání 
nemocných, sv. přijímání ) tak budu navštěvovat v pondělí v svatým týdnu, děkují.  
 
 
 
 
 
 
 
 


