
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 26.09.2021 do 3.10.2021  

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
25. 09. 

 Traplice 
 18:00 

Úmysl dárce.  

Neděle 
26. 09. 

26. neděle v mezidobí.  

 

 

Jalubí 

8:00 

 
 
 

Jalubí 
10:30 

Za + rodiče Martinákovy, dceru Helenu, 

syna Františka a manželku, , Vojtěcha 

Jordána, rodinu Hruškovu a +++, dar 

zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu.  

S prosbou o uzdravení manžela, za zdraví 

pro celou rodinu, za + rodiče a 

sourozence s obou stran, za přátele a 

nepřátelé a za +++.  

Pondělí 
27. 09. 

Památka sv. Vincence 
z Paula, kněze. 

  

Úterý 
28. 09. 

Slavnost Sv. Václava, 
Mučedníka, hlavního 

patrona českého národa.  

Jalubí 
10:30 

Za + Václava Horáka a manželku Marii, 
rodiče s obou stran a živou rodinu.  

Středa 
29. 09. 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů.   

Jalubí 
18:00 

Za + rodinu Chybíkovu a Škrabalovu, 
požehnání pro živou rodinu.  

Čtvrtek 
30. 09. 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve.  

Traplice 
18:00 

Za + Františka Strušku, manželku a dar 
zdraví pro celou rodinu Struškovu a 

Pokornou.  

Pátek 
1. 10. 

Památka sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky církve.  

Jalubí 
18:00 

Za + Daniela Kisze 

Sobota 
2. 10. 

Památka svátých andělů 

strážných  

Sušice 
8:30 

 
Traplice 

14:00 

Za + manžela, syna Antonína. 

dceru Marii, tetu Františku, ochranu Boží 

a poděkování za celou rodinu.  

Hodová mše za Farníky. 

Neděle 
3.10. 

 

27. neděle v mezidobí.  

 

 

Jalubí 
8:00 

 
 
 

Jalubí 
10:30 

Za spásu duše + Aloise Hanáka, paní 

Juráňovou, p. Pospíšila, p. Holuba, 

Novosada, Pavlištíka, Františka Fialu, za 

oběti alkoholu, sexu, drog a mamonu, za 

přátele a nepřátele a +++.   

Za Farníky.  



 

Ohlášky Farnosti Jalubí: 

 

 Výsledek sbírky: V minulou nedělí v kostele v Jalubí  vybralo se 11.624 ,00 Kč. 

V Traplicích 2.719,00 Kč. Pan Bůh zaplať. A taky děkují sedmdesátníkům, kteří 

přispěli na kostel 2000 Kč. Pan Bůh zaplať.  
 Scholička:  Od neděle 3 října začíná scholička na faře. Zkoušky budou od 9.15 do 

10:15. zveme všechny děti a mládež, kteří rádi zpívají.  

 V úterý doporučený svátek – slavnost sv. Václava mše sv. v 10:30 a odpoledne 

farní vyšlap. Sraz v Košikách u autobusové točny v 15 hod. Děkují.  

 Ve středu 29.9. v 19 hod. ekonomická rada.  

 Ve čtvrtek budu navštěvovat nemocné v Traplicích od 9 hod. po mši sv. v kapli 

bude výstav Nejsvětější svátosti.  

 V pátek budu navštěvovat nemocné v Jalubí od 9 hod. hned po mši sv. bude vystav 

Nejsvětější svátosti a adorace do 19.30 hodin.  

 V Sobotu 2.10. v 9:10 příprava na biřmování – druhá skupina ( kteří nebyli 

v minulou sobotu).   

 V sobotu na faře v Jalubí v 18hod. spolčo mládeže pro veškerou mládež.  

 Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě svatého růžence. Ve farním kostele  modlitba 

svatého růžence bude v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 17 hod, ve středu, v pátek a v 

nedělí půl hodiny přede mši sv.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


