
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 29.08.2021 do 5.9.2021  

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
28. 08. 

 Traplice 
 18:00 

Za + Ladislava Laholu, dvoje rodiče, za 

dar zdraví a Boží požehnání. 

Neděle 
29. 08. 

22. neděle v mezidobí.  Jalubí 

8:00 

 

Jalubí 

10:30 

 Za + Petra Straku, manželku, 

dvoje rodiče, sourozence a +++, za dar 

zdraví pro celou rodinu.  

 

Boží požehnání a ochranu Panny 

Marie pro děti a mládež z farnosti 

v novém školním roce. 

Pondělí 
30. 08. 

   

Úterý 
31. 08. 

   

Středa 
1. 09. 

Pohřeb Jalubí 
15:00 

Zádušní mše sv. za + Pavla Škrabala.  

Čtvrtek 
2. 09. 

 Traplice 
18:00 

Za nemocné z farnosti.  

Pátek 
3. 09. 

Památka sv. Řehoře 
Velikého, papeže a učitele 

církve.  

Jalubí 
18:00 

Za + manžela, zdraví a Boží požehnání 

za živou rodinu.  

Sobota 
4. 09. 

Hodová mše sv. – výročí 

posvěcení kaple.  

Sušice 
14:00 

Za Farníky.  

Neděle 
5. 09. 

!!! 

23. neděle v mezidobí.  

 

Výročí Posvěcení Kaple.  

Jalubí 
7:30 

 
Traplice 

 9:00 

 

 

 Za Farníky  

 
 
 
 
 
 



 V minulou nedělí v kostele v Jalubí  vybralo se 7.935 Kč. V Traplicích  1230 Kč. 
Pan Bůh zaplať.  

 Ve čtvrtek v Traplicích budu navštěvovat nemocné od 10 hod. a po mši sv. bude 
výstav N. S.  

 V pátek v Jalubí budu navštěvovat nemocné od 9.30 hod. a po mši sv. bude výstav 
N. S. a společná adorace a do 19:30 soukromá.  

 Výuka náboženství bude ve školách od 15. září. V Jalubí ve škole bude se 
náboženství vyučovat v pátky 11.50 1-2 třída, 11:50 třetí třída, 12:45 4-5 třída a 
na faře odpoledne druhý stupeň od 14:30 hod.  Plán výuky náboženství ve škole 
v Traplicích dozvíte se za týden.  Přihlášky je možnost  si vyzvednout  v kostele a 
ve školách u ředitelů.  

 Od září značné v naši farnosti příprava na přijetí svatosti biřmování. Přihlášky si 
můžete vyzvednout v kostele. 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.  

   Farnost Jalubí pořádá  pouť do Šaštína 15.9. 2021 je to ve středu tam bude hlavní 
mše sv. v 10 hod.  kde hlavním celebrantem bude papež František. Prosím kdo by 
měl zájem a splní podmínky přístupu na setkání související návštěvou papeže 
Františka na Slovensku:  kompletní očkování proti covidu-19 dvoudávkovou 
vakcínou. V případě jednodávkové bude přítomnost na událostech 
umožněná těm, kteří se nechají naočkovat nejpozději 21. srpna. 
Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná 
registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) 
a www.navstevapapeze.sk/sk/sastin/. Platný cestovní doklad - PAS nebo 
občanský průkaz. Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrý s hvězdičkami), 
komerční zdravotní pojištění si každý účastník řeší sám dle uvážení. Na stolíku 
v kostele je jmenný seznam účastníků poutě a tam se zapište prosím do konce 
srpna.  Autobus je zajištěný. Poplatek na osobu 200 Kč. Děkují.   

 Farní  středisko  Jalubí pořádá finanční sbírku pro lidi na Haiti zasažené  
zemětřesením. Toto ničivé zemětřesení si vyžádalo řadu obětí na životech, mnoho 
raněných a obrovské materiální škody. Charita české republiky proto vyhlašuje 
veřejnou sbírku. V naší obci můžete přispět do pokladniček, které budou umístěny 
v kostele a v potravinách Jednota. Peníze  můžete taky poslat na účet nebo pomocí 
dárcovské SMS. Příslušné údaje budou zveřejněny u pokladniček. Předem 
děkujeme za Vaši štědrost. 
 

 
 
 


