
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 22.07.2018 do 29.07.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
21. 7. 

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

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. 
 

Pondělí 
23. 7. 

Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky 
Evropy 

  

Úterý 
24. 7. 

Sv. Šarbela Machlúfa, kněze   

Středa 
25. 7. 

Svátek sv. Jakuba, apoštola Jalubí 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Čtvrtek 
26. 7. 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů 
Panny Marie 

Traplice 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Pátek 
27. 7. 

Památka sv. Gorazda a druhů Jalubí 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Sobota 
28. 7. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za Antonína Přílučíka a syna Jiřího, dvo- 
je † rodiče a živou rodinu 

Neděle 
29. 7. 

17. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za farníky 
 
 

 

Vzadu na stolíku můžete stále ještě 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. 
 
Teď odpoledne odjíždím na tábor do severních Čech, proto ve všední den nebudou mše svaté. Pokud by se 

vyskytla nějaká mimořádná situace, jsem na telefonu, v případě pohřbu - v kostele (kapli) jsou formuláře pro 

zápis. Pokud nebude možné, abych pohřební obřad vedl, zařídím za sebe náhradníka. Tábor trvá do 1. srpna; o 

následujícím víkendu mně zde zastoupí kněz z Tanvaldu, P. Pavel Ajchler (v sobotu v Traplicích, v neděli zde a na 

Jankovicích) a pak hned bude pokračovat dále na Slovensko za svými příbuznými. 

Připomínám, že 5. srpna je odpoledne v 15 h pouť na Klimentku (u Osvětiman) - viz plakátek. Je možné toho 

využít a strávit neděli netradičním způsobem (dopoledne navštívit přírodní krásy v okolí a odpoledne zakončit mší 

svatou). 

Sbírka na potřeby kostela v Jalubí: 5 028 Kč (sobota večer) a v Sušicích 9 270 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar! 


