
 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 19.06.2022 do 26.06.2022.  

Římskokatolická farnost Jalubí  

Sobota 
18. 06. 

12. neděle v mezidobí Traplice 
18:00 

Za živou a + rodinu a všechny děti a 

mládež, dar víry, naděje a lásky, za 

přátele a nepřátele a +++. 

Neděle 
19. 06. 

Slavnost TĚLA A KRVE 
PÁNĚ. 

Jalubí 
8:00 

Za + Josefa Hanáka, manželku 

Helenu a +++.   

Pondělí 
20. 06. 

 Traplice 
15:00 

 
 

Sušice 
18:00 

Zádušní mše sv. za + Zdenku 

Obdržálkovou  

 

Za + Stanislava Kubíka, dvoje + 

rodiče, poděkování Panně Marii 

s prosbou za dar zdraví za celou 

živou rodinu.  

Úterý 
21. 06. 

Památka sv. Aloise 
Gonzangy, řeholníka.  

 Pouť kněží olomoucké arcidiecéze – 

Svatý Hostýn  

Středa 
22. 06. 

Mše sv. se slavnosti 
Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova.  

Jalubí 
18:00 

Za + Miroslava Hanáka, dvoje rodiče 

a +++.  

Čtvrtek 
23. 06. 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA  

Traplice 
18:00 

Za + Marii Bičánovu, manžela, dvoje 

rodiče, za živou a + rodinu.  

Pátek 
24. 06. 

Slavnost NAROZENÍ 
SVATÉHO JANA KŘTITELE- 

POUŤ.  

Jalubí 
18:00 

Za + P. Josefa Honku. / za Farníky.  

Sobota 
25. 06. 

Památka 
Neposkvrněného srdce 

Panny Marie.  

Traplice 
18:00 

Za + Františka a Filoménu 

Ondruchovy, dvoje rodiče, 

sourozence a +++.  

Neděle 
26. 06. 

13. neděle v mezidobí Jalubí  
8:00 

Jalubí  
10:30  

Za + Petra Hrňu, manželku, zetě, a 

+++, a za živou a + celou rodinu.  

Za Farníky. 
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Ohlášky farnosti Jalubí: 

 V minulou nedělí  vybralo se v Traplicích  1.995 Kč  a v Jalubí  11.453 Kč. Pan Bůh 

zaplať.  

 Dnes je sbírka na kostel. Pan Bůh zaplať. 

 V pondělí zvu  na mši sv. do Sušíc na 18 hod.  

 V úterý na faře v 19.15 společenství Modlitba Matek.  

 Ve středu ve farním kostele oslavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo v 18 hod.  poté 

bude vystav Nejsvětější svátosti a litanie.  

 Ve čtvrtek v kapli v Traplicích hned po mši sv. bude výstav nejsvětější Svátosti a 

litanie.  

 V pátek jste srdečně zvaní v 18 hod. na poutní mši sv. k narození sv. Jana Křtitele, 

sloužit bude host P. Jan Gacík SDB a v 19 hod. posezení  na farní zahradě - 

opékání špekáčků, je možné si přinést vlastní zásoby. A děti si mohou přinést 
kamínky na které si budou malovat a budeme velice rádi, když hospodyňky 

přinesou něco dobrého na zub. Zvu všechny farníky a zvlášť všechny děti.  

V kostele s paní katechetkou budeme rozdávat z náboženství vysvědčení. Děkují.  

 V sobotu 25. černa v 9.30 hod. otec Arcibiskup vysvětí v olomoucké katedrále 

čtyři jáhny na kněze.  

 V nedělí 26. června v 15 hod v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a 

Metoděje na Velehradě bude sloužit primiční mši sv. P. Lukáš Gelnar, který 

vystudoval pro olomouckou arcidiecéze. Jsme všichni srdečně zvaní.   

 Farní tábor ve Starém Městě pod Sněžníkem bude od 14 do 19 srpna. Přihlášky 

jsou vzadu na stolíku nebo ke stažení na farních stránkách.   
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