
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 15.04.2018 do 22.04.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
14. 4. 

 Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu Zetíkovu a Blechovu 

Neděle 
15. 4. 

3. neděle velikonoční Jalubí 
9:00 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
16. 4. 

 Sušice 
18:00 

za † Vlastu Bičánkovu 

Úterý 
17. 4. 

   

Středa 
18. 4. 

 Jalubí 
18:00 

za Marii, Ludvíka a Helenu Hejdovy, rodinu 
Maňáskovu a †††, B. požehnání pro ž. rod. 

Čtvrtek 
19. 4. 

 Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
20. 4. 

 Jalubí 
18:00 

za + rodiče Suchánkovy, živou a † rodi- 
nu Přílučíkovu a duše v očistci 

Sobota 
21. 4. 

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Neděle 
22. 4. 

3. neděle velikonoční Jalubí 
9:00 

 

za † Vladimíra Burdu, rodiče, za Boží požeh- 
nání pro ž.rod., posilu pro nemocné a ††† 
 

 

Dnes v Jalubí schólička po mši svaté BUDE, v Traplicích v sobotu (od 15:30 h na ZŠ) snad také; v Sušicích zpívání 
bude (knihovna na ObÚ) v úterý od 15 h. Dnešní sbírka je na pomoc Sýrii. 

Do stavu manželského hodlají vstoupit snoubenci Vítězslav Zich (nar. 17.4.1990, bydliště: Traplice 360) a Marta 
Bečicová (nar. 30.9.1988, bydliště: Stráně 419, Zlín-Mladcová). 

V úterý od 8:45 h se opět sejdou maminky s dětmi na faře, večer pak společenství MODLITBY MATEK (od 19.15 h). 

Pro malý zájem rušíme plánovanou pouť do Jablonného v Podještědí, místo toho bude 1.5. farní výšlap (viz plakátek). 

 „Kauza“ autobusové linky Traplice-Jalubí a zpět je záležitostí dlouhodobou, ve hře je více faktorů. Na doporučení farní 

rady volím cestu ANKETY, jejíž lístky dostáváte do rukou. Nevyplňuje se hned!! Vezměte si lístky domů, promyslete 

návrhy a vyberte jeden, který považujete za nejpřijatelnější. Rozdávat prázdné a odevzdávat vyplněné lístky se budou 

až do poslední dubnové neděle, aby se dostala, pokud možno, ke všem farníkům (i těm, kteří jezdí jinam). 

S ohledem na zdejší návštěvnost chápu potřebu prostřídat se; řeší se to účastí na bohoslužbě v jiné farnosti. Možná 

ale by stálo za zvážení „stmelit se“ a držet pohromadě jako farnost (proto návrh v bodu 3). Předpokládám např. že ten, 

kdo se vysloví pro zavedení „ranní“ mše svaté, také ji bude (byť třeba ne stoprocentně pravidelně) navštěvovat. Prosil 

bych také při této volbě zohlednit situaci lidí v Košíkách. Odtud se NEMAJÍ JAK DOSTAT NA MŠI SVATOU. Těch několik 

ochotných řidičů možná ve výhledu dalších pár let nebudou už s to odtamtud věřící svážet. A tak pokud by se dala mše 

svatá do Jankovic, bylo by to vyřešení situace - a možná to někoho podnítí k pravidelné účasti na mši svaté. Kromě 

toho - na 9:00 h lépe do Jankovic než do Jalubí se sem svezou i farníci ze Sušic a Traplic (prý takto dřív jezdívali!) a 

nebudou muset z kostela v Jalubí utíkat (předčasně) na zastávku dole ve vesnici. Pokud by v anketě uspěla první nebo 

třetí varianta, sloučil bych ohlášky Jalubí - Jankovice, takže i občané z Traplic a Sušic by věděli, „co se ve farnosti děje“. 

Chápu, že každá jiná varianta než stávající (Jalubí-neděle 9:00 h) je tak trochu „revoluce“; zvykat si nebo v něčem 

„ustoupit“ budeme muset všichni - a proto zvažujme všechna pro i proti s chladnou hlavou (ale ne rozumem!! - myslet 

jen na vlastní prospěch). Nemám nějaký nástroj zakračovat proti machinacím a manipulaci s „volebními lístky“, anketa 

i za cenu tohoto rizika zůstane anonymní - spoléhám na vaši poctivost. Každý farník 14 let a výš obdrží (či vyžádá si) a 

odevzdá 1 lístek s jednou označenou odpovědí. „Vaše řeč ať je ano-ano, ne-ne; co je nadto, je ze zlého.“ 


