
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 4.06.2021 do 5.7.2021  

Římskokatolická farnost Jankovice  

Neděle 
4. 07. 

14. neděle v mezidobí Janovice

9:15   

Za + Antonína Viktoru, + rodiče, 

švagra, živou rodinu Viktorovu . 

Pondělí 
5. 07. 

 Slavnost SV. CYRILA, 
MNICHA A METODĚJE, 

BISKUPA, patronů Evropy, 
hlavních patronů Moravy.  

Jalubí 

18:00 

Za + Zdenka Horáka a + rodinu, za dar 

zdraví a Boží požehnání pro celou 

živou rodinu  

Velehrad 2021:  

4. července v 19:30 koncert večer lidí dobré vůle  
5. července v pondělí národní pouť Velehrad 2021. Mše sv.  
V Bazilice 6:30- celebruji místní duchovní správa, v 7:30 celebruje provinciál 
Jezuitů. V 8.30 Celebrují novokněží české republiky.  
10:30 Poutní mše sv. hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup 
pražský, kazatel mons. Vojtěch Cikrle, biskup bernský, koncelebrují čeští a 
moravští biskupové. Slavnostní poutní mši přenáší Česká televize a Český 
rozhlas.  
Plný program oslav už od 3. července máte stranách www.velehrad.eu. A 
v katolických novinách. Děkují.     

 V minulou nedělí vybralo se 1.555 Kč. Pan bůh zaplať.  
 V úterý 6. července v 14 hod. pohřeb pana Stanislava Bednaříka měl 58 roků.  
 Od 6. července odpoledne  do 31. července dovolena.  
 Podle rozhodnutí o. arcibiskupa Jana sbírka je tuto neděli 4.7. 2021 ve všech 

kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, 
postiženým přírodní katastrofou.  

 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.  

 



 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA ČERVENEC  

 od 11.07.2021 do 28. 07.2021  

Římskokatolická farnost Jankovice  

Neděle 
11. 07. 

15. neděle v mezidobí  10:30  

Neděle 
18. 07. 

16. neděle v mezidobí  9:00  

 
Neděle 
25. 07. 

17. neděle v mezidobí  Jankovice  

9:00 

Za Farníky.  

 
 

 

 Zástupy na červenec od 6.7 – 30.7. 2021 

Pohřby:  

Od 6.7-18.7.2021 P.Miroslav Suchomel- farnost Staré Město 

572 541 277, 736 522 888. 

Od 18.7-30.7. P.Josef Rýznar - farnost Nedakonice.  576 776 570, 

737 544 834  

Nedělní bohoslužby: Farnost Jalubí a Jankovice: P.Jaroslav Knichal: 

606 604 696  

 
 
 
 
 

 

 

 

 


