
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 27.06.2021 do 4.07.2021  

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
26. 06. 

Mše sv. z 13. neděle 

v mezidobí 

Traplice 

 18:00 

Za živou a + rodinu, za všechny děti, za 

dar zdraví, za přátele a nepřátele a 

+++. 

Neděle 
27. 06. 

Slavnost   NAROZENÍ 

SVATÉHO JANA KŘTITELE- 

(patrocinium farnosti) 

Jalubí 

8:00 

 

Jalubí 

10:30 

Jalubí 

14:30 

Za + Petra Hrňu, manželku, zetě, na 

poděkování za 85 let života a 

poděkování za 35 let manželství a za 

celou živou rodinu a +++. 

Za Farníky. 

 

Svátostné  požehnání. 

Pondělí 
28. 06. 

    

Úterý 
29. 06. 

Slavnost SV. PETRA A 
PAVLA, APOŠTOLŮ.  

Jalubí 

18:00 

 

Středa 
30. 06. 

Svátek výročí posvěcení 
katedrály.  

Jalubí 

18:00 

Za + Františku a Antonína Večeřovy, 

celou živou a + rodinu.  

Čtvrtek 
1. 07. 

 Traplice 

18:00 

 

Pátek 
2. 07. 

 Jalubí 

18:00 

Za + Miroslava Hanáka, dvoje rodiče a 

+++.  

Sobota 
3. 07. 

Svátek sv. Tomáše, 
apoštola.  

Sušice 

8:30 

 

 

Traplice 

 18:00 

Za + Antonína Balcárka, dceru Marii, 

syna Antonína, s prosbou P. M. a 

ochranu a dar zdraví pro celou rodinu.  

Za živou a + rodinu a všechny děti, za 

dar zdraví, víry naděje a lásky, za 

přátele a nepřátele a +++. 

Neděle 
4. 07. 

14. neděle v mezidobí  Jalubí 

8:00 

Jalubí 

10:30 

Traplice 

12:00 

.Za Farníky.  

Poděkování Panu Bohu za 50 let 

života, za živou a + rodinu.  

Svatební obřad: Stanislav Hubáček a 
a Žaneta Vránková  



 
 V minulou neděli vybralo se  16.859 Kč a v Traplicích 2.725 Kč. Pan Bůh zaplať.  
 Dnes (v  neděli 27.6) v rámci naší pouti proběhne farní odpoledne, začneme v 

kostele ve 14:30 hod. adorací a svátostným požehnáním, pokračování pak bude od 
15 h na farním dvoře.  

 Ve  čtvrtek budu navštěvovat nemocné v Traplicích od 10 hod. Po mši sv. bude 
výstav Nejsvětější Svátosti.  

 V pátek budu navštěvovat nemocné v Jalubí od 10 hod. Po mši sv. bude výstav 
Nejsvětější svátosti do 19.30. hod.  

 V nedělí 4. července v 12 hod v Traplicích kaplí uzavřou církevní manželství 
Stanislav Hubáček z farnosti Napajedla a Žaneta Vránková z farnosti Jalubí/ trvalé 
bydliště Traplice.  

 V úterý v rámci Mariánského večeřadla bude v 17:30 modlitba sv. růžence a bude 
mše sv. v 18 hod. ze slavnosti Petra a Pavla, apoštolů.  

 Farní středisko Charity Jalubí bude prodávat perníková srdce u kostela před oběma 
mšemi a také odpoledne na faře. Výtěžek půjde na Ukrajinu pro lidi v nouzi 
(Arcidiécezní charita Olomouc tam má své programy). 

 Od září značné v naši farnosti příprava na přijetí svatosti biřmování. Přihlášky si 
můžete vyzvednout v kostele a nebo na faře a na webových stránkách naší farnosti.  
Dolní věková hranice pro kandidáty je 17 let v roce biřmování, které 
pravděpodobně bude na podzim příštího roku. Povzbuzuji i ty z vás, kteří jste 
dospělí anebo starší, ale z různých důvodu jste tuto svátost nepřijali, abyste se také 
přihlásili. Přihlášky odevzdejte v zákristii a nebo na faru do 5. září 2021. Už se na 
vás moc těším.  

 Místo Farního tábora se v létě uskuteční 2 dětské dny na faře v Jalubí. První termín 
je v pátek 9. července a druhý termín je v pátek 13 srpna. Program je určen pro 
dětí od ukončené druhé třídy. Můžete přihlásit se na dva terminy. Bližší informace 
a přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolíku, či na farních stránkách v sekci 
aktuality, pozvánky. Moc se na vás těší farní táboroví vedoucí.  

 Děkuji mockrát farníkům za brigádu za přípravu farního dvoru na nedělní 

odpoledne, za vysečení trávy na farní zahradě. Děkují mockrát scholi…. Pan Bůh 

zaplať.  

 Podle rozhodnutí o. arcibiskupa Jana bude sbírka o příští neděli 4.7. 2021 ve všech 
kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, 
postiženým přírodní katastrofou.  

 
 
 
 
 
 
 
 


