
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 26.08.2018 do 02.09.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
25. 8. 

 Traplice 
20:00 

za Josefa a Jaroslavu Gablasovy, živou a 
† rodinu, dar zdraví a duše v očistci 

Neděle 
26. 8. 

21. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za Annu Hrňovu, manžela, dceru, zetě, 
rodinu Veselých a duše v očistci 
 

Pondělí 
27. 8. 

Památka sv. Moniky, vyznavačky   

Úterý 
28. 8. 

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele 
církve 

  

Středa 
29. 8. 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele Jalubí 
18:00 

za † Rostislava Zbořila, rodinu Zbořilo- 
vu, Niklovu a Štěrbovskou 

Čtvrtek 
30. 8. 

 Traplice 
20:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
31. 8. 

 Jalubí 
18:00 

za Marii Grebeníčkovu k nedožitým 90. 
narozeninám, ochranu P.M. a živou r. 

 
Sobota 

1. 9. 

Sobotní památka Panny Marie Sušice 
14:00 

Traplice 
20:00 

za chasu 
 

na jistý úmysl 

Neděle 
2. 9. 

22. neděle v mezidobí Jalubí 
15:00 

 

za Petra Straku, rodiče, sourozence, du- 
še v očistci a dar zdraví pro ž. rodinu 
 

 

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. 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. (už jen do příští neděle!) 

Oblastní charita v Uherském Hradišti zve k účasti na připravované akci pro rodiny s dětmi – STAŇ SE KRÁLEM, 
která je neobvyklá svým pojetím a nese s sebou hluboké poslání Tříkrálového koledování. Akce proběhne 15. 9. 
2018 od 14 do 18 hodin v Areálu jízdy králů v Kunovicích. Program je pro všechny věkové kategorie, zvláštní 
místo v něm samozřejmě patří dětem. Pro všechny, kteří přijmou pozvání, je připraven bohatý program. Můžete 
se těšit na divadelní vystoupení, hudební koncerty, malou školu pantomimy, tvořivé dílničky a spoustu další 
zábavy. V rámci programu budou představeni výherci Tříkrálové fotografické soutěže. Celým odpolednem nás 
bude provázet David Vacke, herec Slováckého divadla. Každý zúčastněný, malý i velký tříkrálový koledník 
s korunkou, se bude podílet na zápisu o největší počet koledníků na jednom místě do České knihy rekordů. 

Dnes od 18:00 h se na faře v Jalubí sejde PASTORAČNÍ RADA, abychom projednali záležitosti týkající se blížících se 
farních aktivit a začátku školního roku. Rodiče žáků II. stupně ZŠ - začněte prosím zvažovat čas výuky na faře. 

V úterý od 18:00 se v kostele v Jalubí sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO. 

Příští sobotu budou hody v Sušicích, mše svatá začíná od 14:00 h. Hned v neděli v Jalubí budou DOŽÍNKY, mše sv. 
dopoledne nebude, ale až v 15:00 h. 


