
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 15.07.2018 do 22.07.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
14. 7. 

Bl. Hroznaty, mučedníka 
Sv. Kamila de Lellis, kněze 

Jalubí 
18:00 

za † Josefa a Annu Bičanovy 

Neděle 
15. 7. 

slavnost 
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 

Sušice 
9:00 

 

za † Margitu a Františka Sajkovy 
za živé a † občany Sušic 
 

Pondělí 
16. 7. 

Panny Marie Karmelské   

Úterý 
17. 7. 

Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží   

Středa 
18. 7. 

 Jalubí 
18:00 

za † Marii Šilcovou a živé členy ročníku 
1939 

Čtvrtek 
19. 7. 

 Traplice 
18:00 

za † rodiče Petra a Annu Trávníčkovy, 
duše v oč. a dar zdraví pro celou ž. rod. 

Pátek 
20. 7. 

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka Jalubí 
18:00 

za † Helenu a Josefa Hanákovy, živou a 
† rodinu a duše v očistci 

Sobota 
21. 7. 

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učit. církve 
Sobotní památka Panny Marie 

Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
22. 7. 

16. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za Annu a Ludvíka Horákovy, jejich rodi- 
če a sourozence, 2 zetě a B.pož. pro ž.r. 
 

 

Vzadu na stolíku můžete podpořit svým podpisem petici za tradiční podobu rodiny (muž+žena). Skupina poslanců 
včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a 
ženy bylo pod ochranou našich zákonů; je to reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství 
pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve 
Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou 
shromáždili cca 70 tisíc podpisů. Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na 
změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem 
petici. Aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. 
manželství pro všechny a raději mnohem více. Petici mohou podepisovat všichni občané ČR – není stanoven ani 
věkový limit, tedy mohou ji podepsat i nezletilí. Petici podle zákona mohou podepisovat i cizinci (bez občanství 
ČR), kteří se zdržují na území ČR. Petice se může podepisovat třeba jen omezený čas na poutích, letních školách, 
koncertech a jiných letních akcích. 
 
V úterý v 18 h se v kostele v Jalubí sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO. 

V sobotu od 15 h kdo můžete, prosím, přijďte na brigádu (hlavně jde o úpravu zahrady), opět to bude spojeno 

s posezením a občerstvením. 

Dne 4. 8. 2018 chtějí v bazilice na Velehradě uzavřít manželství tito snoubenci: VÁCLAV TRÁVNÍČEK (Traplice 412) 

a TEREZA JELÍNKOVÁ (Babice 376). Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, nechť to 

oznámí duchovnímu správci jejich bydliště nebo na Velehradě. 


