
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 16.09.2018 do 23.09.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
15. 9. 

 Traplice 
18:00 

na poděkování za přijatá dobrodiní, † 
rodiče a sourozence a B. požehnání pro ž.r. 

Neděle 
16. 9. 

24. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

na dobrý úmysl 
 
 

Pondělí 
17. 9. 

Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, muč. 

Sv. Roberta Belarmina, biskupa a uč. církve 
Sušice 
18:00 

za † Stanislava Kubíka, † dvoje rodiče a 
poděkování za přijatá dobrodiní, s pros- 
bou za dar zdraví a požehnání pro ž. r. 

Úterý 
18. 9. 

   

Středa 
19. 9. 

Sv. Januária, biskupa a mučedníka Jalubí 
18:00 

za † rod. Martinákovy, dceru Helenu, syna Fran- 
tiška a manželku Marii, rodinu Hruškovu, Vojtě- 
cha Jordána a †††, B. ochranu pro celou živou r. 

Čtvrtek 
20. 9. 

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kně- 
ze, a druhů, mučedníků 

Traplice 
18:00 

za dar zdraví pro nemocnou osobu, † 
manžela a syna 

Pátek 
21. 9. 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evange- 
listy 

Jalubí 
18:00 

na poděkování za 50 let společného ži- 
vota, dar zdraví pro ž.r.,  † rodiče a sou- 
rozence z obou stran a duše v očistci 

Sobota 
22. 9. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
23. 9. 

25. neděle v mezidobí 
(hody s právem) 

Jalubí 
8:30 

 

za chasu 
 
 

 

Dnes po mši svaté je první poprázdninové setkání „malé schóly“ - na faře. Všichni zpěvu chtivé děti jsou vítány, 
doba trvání: zhruba jednu hodinu, každou neděli (pokud se nevyskytne něco mimořádného). Jak to bude 
s ostatním zpíváním (v Traplicích a Sušicích), to záleží na dnech a hodinách výuky náboženství, čili „vytříbí“ se 
v nejbližších dnech. 

Naši skauti zvou děti i rodiče na LÉTÁNÍ S DRAKY. Přijďte dnes ve 14:00 h ke mlýnu nad Jalubím a přineste si 
sebou létajícího draka. Vítr a odměny zajištěny! 

V tomto týdnu už ZAČÍNÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: na ZŠ Jalubí I. stupeň v pátek od 11:50 h, II. stupeň, který jezdí 
do St. Města, na faře rovněž v pátek od 14:30 h; na ZŠ Traplice jsou jisté v pondělí 1.a 2. třída, ve čtvrtek 3. třída 
(od 12:30 h), ale ostatní ročníky budu s panem ředitelem teprve domlouvat (možná v úterý a čtvrtek). Stále ještě 
je v Traplicích dost málo dětí přihlášeno - ještě v tomto týdnu je možné to napravit. Znovu apeluji na svědomí 
rodičů: VAŠE KŘESTNÍ ZÁVAZKY NEJSOU NAPLNĚNY PRVNÍM SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM DĚTÍ (že by pak už bylo možné 
polevit, „když už to máme za sebou“). „Hledejte nejprve Boží království, vše ostatní vám bude přidáno,“ říká sám 
Kristus. DOVOLME MU OVĚŘIT, ŽE TO FUNGUJE!! - je to „zkouška víry“, ve které ne všichni obstojí… Odevzdávejte 
přihlášky svých dětí na ZŠ v Traplicích a také na faru do Jalubí; kdo přihlášku nemá (dítě je nepřineslo ze školy), 
může si je vyzvednout vzadu na stolíku.  

V úterý od 19:15 h se sejdou MODLITBY MATEK na faře. 

Znovu připomínám, že farnost Jalubí připravuje DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN, a to na sobotu 13. října. 
Arch pro zapsání se je vzadu na stolíku. Aby se včas vědělo, zda bude dost zájemců, zapisujte se do konce září. 
Cena: pokud bude plný autobus, tak to bude 150 Kč na 1 osobu. 

Příští sobotu a neděli se nechávám zde zastupovat; v sobotu odpoledne je totiž biřmování v mé rodné farnosti, a 
v neděli pak v mé bývalé farnosti (jsou to děti, s nimiž jsem přípravu před dvěma lety začínal). 


