
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

Římskokatolické farnosti Jalubí  

v týdnu od 27.11.2022 do 4.12.2022.  

Sobota 
26. 11. 

  Traplice 
18.00 

Za živé a + Farníky. 

Neděle 
27. 11. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Jalubí 
8.00 

 
Jalubí 
10.30 

Prosba a poděkování a uzdravení a 

sílu z těžké nemoci. 

Za + Andělu Suchánkovou, její rodiče, 

sourozence a za živou rodinu a +++. 

Pondělí 
28. 11. 

  Pohřeb v rodině  

Úterý 
29. 11. 

  Pohřeb v rodině  

Středa 
30. 11. 

 Jalubí 
18:00 

Za + rodiče Antonína a Jarmilu 
Řimákovi a Boží ochranu pro živou 

rodinu.  

Čtvrtek 
1. 12. 

 Jalubí 
6.30 

Traplice 
18.00 

Na jistý úmysl.  
 

Prosba a požehnání a ochranu a zdraví 
pro rodinu Žemličkovou. 

Pátek 
2. 12. 

 Jalubí 
18:00 

Za + příbuzné a +++.  

Sobota 
3. 12. 

Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze.  

Jalubí 
7.00 

Sušice 
9.00 

 
Traplice 

18.00 

Za + Viléma a Vlastu Lechnerovi 

 

Na úmysl dárce.  

Za živou a + rodinu, za všechny děti a 

mládež, za dar víry, naděje a lásky, za 

přátele a nepřátele a +++. 

Neděle 
4. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ   Jalubí 
8.00 

 
 

Jalubí 
10.30 

Za + pana Slimáčka a potřebné dary 

pro rodinu.  

 

Za + rodiče Drahomíru a Františka 

Hejdovi a za živou rodinu.  
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Ohlášky Farnosti Jalubí: 

 Celou adventní dobu máme prožívat s vnitřní usebranosti a touhou po Kristu. Mše 
sv. rorátní ve farnosti budou se konat v pondělí, úterý /od 5 prosince/ a ve čtvrtek 
/1. prosince/ v 6.30 hod. a v sobotu /3.prosince/ rorátní mše pro dětí v 7 hod. a 
ostatní dny, tj. ve středu a v pátek v 18 hod. jste srdečně zvaní. V sobotu hned po 
rorátní mši sv. zvu dětí s rodiči na snídaně na faru. Po domluvě snídaně má na 
starost sobotu 4. prosince p. Michal Horák. Děkují.  

 Adventní aktivita pro všechny: Advent je zajímavou dobou, která v sobě spojuje 
minulost, přítomnost i budoucnost. „Přiblížilo se nebeské království.“ To nejsou 
jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma 
tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás. Zkusme během letošního 
adventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu 
a něco ve svém životě změnit, něco udělat. Každý adventní týden nás budou 
provázet Janovy výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na 
této Zemi, který je darem od Boha. V kostele budeme mít obrázek orloje, který 
budeme spoluutvářet vlepováním obrázků za každou splněnou adventní výzvu. 
Vzniklý obraz bude připomínat, že Mesiáš se již sice narodil v Betlémě, ale že 
stále přichází ke všem lidem. Máme se snažit, abychom měli svá srdce stále 
připravená na toto setkání. Zároveň se máme chovat tak, aby Boží království bylo 
už teď mezi námi a v nás.  

 V minulou nedělí vybralo se v Jalubí 13.269 Kč. a v Traplicích 2.280 Kč. Pan Bůh 
zaplať.  

 V úterý v 17 hod. ve farním kostele Mariánské večeřadlo.   
 Ve čtvrtek v Traplicích po mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti.  
 V první pátek v Jalubí po mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti a adorace do 

19.30 hod.  
 V první sobotu mísicí za týden v Sušicích mše sv. bude výjimečně v 9 hod. děkují 

za pochopení.  
 Nemocné budu navštěvovat až po třetí neděle adventní. Děkují za pochopení.  
 Na mše sv. na rok 2023 budu zapisovat od 1. prosince.   
 K prodeji jsou už tradičně Misijní kalendáře. Tyto kalendáře představují africkou 

zemi Rwandu, ale najdete v nich i misijní fotografie z ČR. Doprovodné texty jsou 
vybrány z citátů světců. Stránka je vždy dvoutýdenní se jmenným i liturgickým 
kalendáriem a dostatek místa na vaše poznámky. Částkou 150 Kč podpoříte děti z 
největší bídy, darem 300 Kč jim umožníte i vzdělání. Srdečně děkujeme za vaši 
podporu. Farní středisko Charity.  

 Vzadu kostele prosím vyzvednete si volební lístky a napište prosím doma jména 
kandidátů do pastorační rady a doneste prosím volební lístky s návrhy kandidátů 
nejpozději do neděle 4. prosince. Máte na to celý týden. Děkují za spolupráci.  
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