
 
 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 6.02.2022 do 13.02.2022  

Římskokatolická farnost Jalubí  

Neděle 
6.02. 

 

5. neděle v mezidobí  Jalubí 

8:00 

 

Jalubí 

10:30 

Za + Hanu Hanákovou, celou živou 

rodinu Doležálvu a +++, za přátele 

a nepřátele.  

Za Farníky. 

Pondělí 
7. 02. 

   

Úterý 
8. 02. 

   

Středa 
9. 02. 

 Jalubí 

18:00 

Za + Petra Hrňu.  

Čtvrtek 
10. 02. 

Památka sv. Scholastiky, 
panny.  

Traplice

18:00 

Za ženy z Traplic.  

Pátek 
11. 02. 

Světovy den nemocných. 
  

Jalubí 

18.00 

Za + Bohumilu a Františka, syna 

Františka, dcery Bohumilu a 

Filomenu a dar zdraví pro celou 

rodinu.  

Sobota 
12.02. 

 

 Traplice 

18:00 

Za + prarodiče Zetíkovy a za 

Apolenu a Františka, za živou a + 

rodinu a +++.  

Neděle 
13.02. 

 

6. neděle v mezidobí  Jalubí 

8.00 

 

Jalubí 

10:30 

Za Farníky  

 

Za + Davida.  
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Ohlášky Farnosti Jalubí: 
 Výsledek sbírky: V Traplicích vybralo se 1.688 Kč a v Jalubí vybralo se  8.067 

Kč, Pan Bůh zaplať. Děkují za finanční dary za mše sv. za ženy: Traplice 4.100 

Kč, Sušice 5.000 Kč a Jalubí 2000 Kč. Pan Bůh zaplať.  

 V pondělí v 18 hod. na faře společenství cursillo.  

 V úterý v 17 hod. v kostele Mariánské večeřadlo.  

 V úterý v 19.15 na faře Modlitba Matek. 

 V pátek je světový den nemocných. V naší farnosti bude udělována svátost 

pomazaných nemocných ve mši svaté v 18 hod. v Traplicích v sobotu. Svátost 

smí, i opakovaně, přijmout každý vážně nemocný křesťan člověk, nebo člověk před 

vážnou operací a každý starší 65 let.  Mezi lidmi občas panuje strach z této 

svátosti. „Kněze nevolejte, ještě neumírám!“ Podobná zvolání uslyšíme tam, kde 

se svátost nemocných prezentuje jako „poslední pomazání“. Jistěže v mnoha 

případech doprovází tato svátost poslední okamžiky lidského života. Pomazání 

nemocných ale není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a 

umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být v 

nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát 

ve svém životě. Pomazání má přece nemocného posílit a zachránit. Křesťan může 

požádat o svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní (míra závažnosti nemoci se 

posoudí bez zbytečné úzkostlivosti), a stejně tak když se nemoc zhorší. Také je 

vhodné přijmout tuto svátost před závažným lékařským zákrokem (operací), je-li 

příčinou této operace nebezpečné onemocnění. Ale svátost nemocných je možno 

udělit též starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když není přímo vidět nějaká 

nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá přijetí pomazání nemocných zbytečně 

oddalovat. Pokud je kněz zavolán k nemocnému, který už mezitím zemřel, tak se 

za něj pomodlí; svátost pomazání nemocných už ale mrtvému neuděluje. 

 Příprava na biřmování bude až po jarních prázdninách 19. února od 9 hod do 11 

hod. děkují za pochopení.  

 Pár informací za Společenství živého růžence. Aktuálně se ve Společenství 

živého růžence modlí 55 věřících z Jalubí, Traplic a Sušic. Po dvou letech nám 

vypadlo pět členů. Kompletní máme pouze první Růži  - 20 lidí.  Zveme  k modlení 

další. Zájemci můžou se hlásit paní Beatě Kroutilíkové. Mobilní číslo máte na 
nástěnce a nebo osobně. Děkují.    

 Děkují farníkům za ukliď vánoční výzdoby. Pan Bůh zaplať.  
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