
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 24.06.2018 do 01.07.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
23. 6.  

 Traplice 
18:00 

za Marii a Rudolfa Čevelovy, Františku a 
Emila Chrástkovy, živou a † rodinu 

Neděle 
24. 6. 

slavnost 
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

(patrocinium farnosti) 

Jalubí 
8:30 

14:00 

za P. Josefa Honku 
 

adorace a svátostné požehnání 

Pondělí 
25. 6. 

   

Úterý 
26. 6. 

   

Středa 
27. 6. 

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učite- 
le církve 

Jalubí 
18:00 

za rodiče Kraváčkovy, děti a duše v 
očistci 

Čtvrtek 
28. 6. 

Památka sv. Ireneje, mučedníka 

slavnost 
Traplice 

18:00 

za † Josefa Večeřu, sestru Vlastu, švag- 
ra Josef a Metoděje, rodiče z obou stran 

 

Pátek 
29. 6. 

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
(doporučený zasvěcený svátek) 

Jalubí 
18:00 

za Františka Vojtka, 2 manželky, rodiče 
a sourozence a duše v očistci 

Sobota 
30. 6. 

Svátek Výročí posvěcení katedrály Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
1. 7. 

13. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za Petra Hrňu, manželku, zetě, živou a 
† rodinu a duše v očistci 
 

 

Schólička dnes zde po mši svaté NEBUDE, ani v úterý v Sušicích nebo v sobotu v Traplicích nebude. 

Ještě po mši svaté bude farní charita prodávat perníková srdce. Výtěžek sbírky bude pro potřebu Charity. 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení. Odpoledne od 14:00 h bude v kostele adorace a svátostné požehnání, pak 

na farní zahradě posezení u táboráku s opékáním, hry pro děti (do toho se alespoň zpočátku zapojí ještě i farníci 

z Rychnova, kteří ovšem už budou pomýšlet na včasný návrat). 

V sobotu v kapli v Traplicích vstoupí do stavu manželského MUDr. Martin Dibďák a Ing. Lenka Stašková (v 11 h) 

Při sbírce z minulého týdne na potřeby farnosti se vybralo: v Traplicích 2.430 Kč a v Jalubí 9.687 Kč, dohromady 

12.117 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! 

V úterý od 19:15 h se na faře opět sejde společenství MODLITBY MATEK. 

Poněkud se „zašmodrchala“ situace kolem sušické pouti. Obecní úřad postavil farnost před hotovou věc, že pouť 

bude 15. 7., což je ovšem v rozporu s liturgickým kalendářem. V posledních dnech se zintenzívnilo jednání mezi 

farností a obcí, a protože čas běží, je nutné udělat zásadní rozhodnutí. Po zvážení všech „pro“ a „proti“ POTVRZU- 

JI, ŽE LETOŠNÍ SUŠICKÁ POUŤ BUDE V NEDĚLI 15. ČERVENCE. Co se týče let následujících, bude záležet na včasné 

domluvě - ale budu hájit výchozí bod tradice. Dřívější datum svátku Navštívení Panny Marie totiž bylo 2. 7., čili 

poutní slavnost by měla být v blízkosti tohoto data. 

Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří by byli ochotni pomoci s organizací při 

hlavní poutní mši svaté 5.7.2018. Bude se jednat o pomoc s roznáškou písní, asistenci při podávání sv. přijímání, 

při vybírání, při organizaci sektorů apod. Sraz všech organizátorů bude 5.7.2018 v 8:00 u kašny na nádvoří před 

bazilikou. Po mši svaté jsou všichni organizátoři zváni na oběd. S ohledem na počet poutníků předem děkujeme 

za každou pomoc. Více informací podá pan Oldřich Vávra - tel.: 603 203 103. 


