
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 28.03.2021 do 4.04.2021 

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
27. 03. 

 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 + Miroslava Hanáka a +++.  

 

Křížová Cesta. 

Pondělí 
29. 03. 

 Jalubí 

18:00 

Za nemocné 

Úterý 
30. 03. 

 Jalubí 

18:00 

 

Středa 
31. 03. 

 Jalubí 

18:00 

Za + Františka Doseděla, sestru, 

dvoje rodiče, a Boží požehnání pro 

živou rodinu.  

Čtvrtek 
1. 04. 

ZELENÝ ČTVRTEK  
Večerní mše sv. na památku 

večeře Páně.  

Jalubí 

18:00 

 

Za Farníky.  

Pátek 
2. 04. 

VELKÝ PÁTEK  
Den přísného postu.  

10:00 

Jalubí 

15:00 

Jalubí 

18:30 

 

Křížová Cesta.  

Velkopáteční obřady.  

Velkopáteční obřady. 

Sobota 
3. 04. 

Velikonoční vigilie.  Jalubí 

20:15 

Za + rodiče a prarodiče.  

Neděle 
4. 04. 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. 

Koná se sbírka na kněžský 
seminář  

Jalubí 

8:00 

 

Jalubí 

10:30 

Za + Vladimíra Burdu, rodiče, za Boží 

požehnání pro celou rodinu, posilu 

pro nemocné a +++.  

Poděkování Panu Bohu za přijata 

dobrodiní s prosbou o Boží požehnání, 

ochranu Panny Marie pro děti a celou 

rodinu.  

 



 

 

 
* Jménem Charity děkují za postní almužny. Pan Bůh zaplať.  

* V Traplicích v kaplí a v Jalubí v kostele do velikonoc je možnost si zakoupit 

Velikonoční pohlednice – přečištěné od 20 Kč do  50 Kč. Výtěžek bude určen na misie.  
* Na opravu kostela vybralo se dohromady 25.371 Kč (V kostele 15.371 Kč + 10.000 

Kč obálka) . Pan Bůh zaplať.  

* Dnes v nedělí v 14:30 hod. křížová cesta. Hned po Křížové cestě možnost přistoupení 

k svatému Přijímání.  

* V pondělí budu navštěvovat nemocné od 9,00 hod. Nahlásilo se 8 nemocných.  

 *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.    

* Děkují všem farníkům a společenstvím, kteří vedli křížové cesty během postní doby. 

Děkují mockrát.  
* Ve čtvrtek večerní mše sv. na památku večeře Páně zde v 18 hodin. Po obřadu bude 

možnost adorace do 20:30 hod.  

* V Veliký pátek v 8 hodin společná modlitba církve- ranní chvály v 9 hod. liturgická 
zkouška ministrantů. V 10:00 Křížová cesta zde v kostele. Veliký pátek v našem kostele 

budou obřady velkopáteční v 15 hod a 18:30. (Pamatujme o omezení v shromažďování) 

* V Bilou sobotu v 8 hod. společná modlitba církve – ranní chvály. V 9.00 liturgická 
zkouška ministrantů. A od 10 hod do 20:00 Adorace u Božího Hrobu. Na bílou sobotu 

církev trvá na modlitbách u Kristová hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti a také o 

jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává jeho vzkříšení. Na adorace 
můžete se zapisovat na papíře v zádu v kostele. Je to taký adorační den farnosti Jalubí a 

den modliteb za bohoslovce.  

* Za týden v slavnost zmrtvýchvstání Páně  během mše sv. požehnám pokrmy. A  od 15 
hod. do 15:30 možnost přistoupení k svatému přijímání.  

* V nedělí bude se konat sbírka na kněžský seminář v Olomoucí.  

 
 

 

 
 

 


