
POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 30.10.2022 do 6.11.2022.  

Sobota 
29. 10. 

  Traplice 
18.00 

Za živou a + rodinu Přílučíkovou, 

Zetíkovou a za dar zdraví a +++. 

Neděle 
30. 10. 

31. neděle v mezidobí  
 

Jalubí 
8.00 

 
 
 

Jalubí 
10.30 

Poděkování Panu Bohu za 40 let 

společného života s prosbou o 

potřebné milosti do dalších let, za děti 

a vnuky.  

Za + Jana Častulíka, sestru Marii 

Častulíkovou, prarodiče Častulíkovi a 

Tkadlecovi a +++ a požehnání pro 

celou živou rodinu.   

Pondělí 
31. 10. 

   

Úterý 
1. 11. 

Slavnost VŠECH SVATÝCH  
Doporučený svátek  

Jalubí 
18.00 

Za + rodiče Annu a Antonína 
Škrabalovi, sourozence s obou stran a 

za rodiče Churé a Škrabalovi a +++.  

Středa 
2. 11. 

Vzpomínka NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ.  

Jalubí 
18:00 

Za + Marii a Jaroslava Kostelníčkovi, 
dceru Jarmilu, zetě Františka a Pavla a 

všechny zemřelé a +++.  

Čtvrtek 
3. 11. 

 Jalubí 
14:00 

Zádušní mše sv. za + Zdeňka 
Grebeníčka. (+85)  

Pátek 
4. 11. 

Památka sv. Karla 
Boromejského, biskupa.  

Jalubí 
18:00 

Za + maminku Anežku Kočí, za živou a 

+ rodinu a +++.  

Sobota 
5. 11. 

 Sušice 
8.30  

 
Traplice 

18.00 

Na úmysl dárce.  

 

Za živou a + rodinu, za všechny děti a 

mládež, za dar víry, naděje a lásky, za 

přátele a nepřátele a +++. 

Neděle 
6. 11. 

32. neděle v mezidobí  
 

 Jalubí 
8.00 

 
 

Jalubí 
10.30 

Na poděkování Panu Bohu za 50 let 

společného života, dar zdraví pro 

celou  rodinu. 

Za + Jiřího Římáka, za Josefa a Marii 

Pekárkovi, Boží požehnání pro živou a 

+ rodinu a +++.  
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Ohlášky Farnosti Jalubí: 

 V minulou nedělí na misie vybralo se v Jalubí 17.300  Kč. A v Traplicích 2900 

Kč. Pan Bůh zaplať.  

 V úterý modlitba matek na faře v 19:15.  

  1 listopadu odpoledne a 2 listopadu po celý den  je možno  získat plnomocné 

odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek ( 
svatá zpověď, sv. příjímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou 

návštěva hřbitova či kaple spojená s modlitbou Páně a vyznání víry. V dalších 

dnech až do 8 listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze 
v duší v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova 

spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé.  

 Ve středu zvu všechny děti na mši sv. spojenou s průvodem na hřbitov. Prosím 

vezmete s sebou lampiony. Je to den modliteb za všechny věrné zemřelé.  

 Ve čtvrtek návštěva nemocných v Traplicích od 9.30 hod.  

 V pátek v Jalubí od 9.30 hod. návštěva nemocných. Prosím nahlaste nemocné 

v zákristii nebo telefonický. Hned po mši výstav Nejsvětější Svátosti a adorace do 
19.30 hod.  

 V neděle v 15 hod. dušičková pobožnost.  Začátek pobožnosti v kostele. Odtamtud 

po bohoslužbě slova půjdeme průvodem na místní hřbitov.   

 V neděli hned po dušičkové pobožnosti v 16.00 hod. ekonomické rada.  

 

 

Pozvánky na letošní dušičkové koncerty:  
 

 1. listopadu v úterý v 19.30 hod. Uherské Hradiště, farní kostel sv. Františka 

Xaverského – F. Schubert: Mše G dur  

 5. listopadu v sobotu na Velehradě v 19.30 hod. V bazilice -W.A. Mozart: 

Requiem  

 6. listopadu v nedělí v 10 hod. Uherské Hradiště, farní kostel -F Macek: 

Svatohubertská Mše za účasti myslivců.  
Víc informaci na našich farních stránkách farnost-jalubi.info. Jste srdečně zvaní.  
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