
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 14.07.2019 do 21.07.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
13. 7. 

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
14. 7. 

15. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

(volný úmysl) 
 
 

Pondělí 
15. 7. 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele 
církve 

Sušice 
18:00 

na poděkování za 55 let manželství, 
ochranu P. Marie a dar zdraví pro ž. r. 

Úterý 
16. 7. 

Panny Marie Karmelské   

Středa 
17. 7. 

Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží Jalubí 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Čtvrtek 
18. 7. 

 Traplice 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Pátek 
19. 7. 

 Jalubí 
18:00 

za † rodiče Obdržálkovy a živou rodinu 

Sobota 
20. 7. 

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
Sobotní památka Panny Marie 

Traplice 
18:00 

za živou a † rodinu, za dar víry, naděje 
a lásky, dar zdraví a duše v očistci 

Neděle 
21. 7. 

16. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

(volný úmysl) 
 
 

 
 

Protože máme zde třetí pondělí v měsíci, zítra bude mše svatá v Sušicích, v 18:00 h. Další bohoslužby ve farnosti 
Jalubí v týdnu NEBUDOU ještě kromě pátku, kdy je tam požadovaný úmysl, takže bude tady místo mě jiný kněz. 
Rovněž tak celý další víkend - v sobotu v Traplicích bude P. Vojtěch Šíma z Velehradu a v neděli v Jalubí P. Jaroslav 
Přibyl z Tatenice. Po celý čas budu „na dosah“ telefonem, takže v případě potřeby volejte. 
 
V úterý se v kostele sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO od 18:00 h. 
 
V sobotu 20. července v kapli v Traplicích hodlají VSTOUPIT DO STAVU MANŽELSKÉHO tito snoubenci: LADISLAV 
BLECHA (Traplice 408) a LUCIE ŠILCOVÁ (Jankovice 206). Oddávat je bude P. Antonín Kasan (dle přání snoubenců). 
 
Prosíme ty, kteří ještě neuhradili tábor, aby tak učinili co nejdříve. Cena je 1.000 Kč a platí se nejlépe osobně Kláře 
Novotné. Další důležitá informace: MĚNÍ MÍSTO FARNÍHO TÁBORA. Pojede se na faru do Štítné nad Vláří v Bílých 
Karpatech. 
 
Milé maminky, babičky a tetičky! Ve dnech 24. až 28. 7. 2019 budou na Velehradě probíhat exercicie pro řeholni- 
ce. Přichází k nám prosba z jejich strany, zda byste pro ně učinily „skutek tělesného milosrdenství“ a upekly na tyto 
dny nějakou buchtu či koláč. Všechny dobrodince zahrnou do svých modliteb. Pokud byste se chtěly pustit do 
pečení, kontaktujte paní Janu Mikulincovou ze Sušic (tel.: 721 129 410), která pak na Velehrad všechny vámi vyro- 
bené dobroty dopraví. 
 
Máme tu další výzvu: Charita Uh. Hradiště přijme do Domova pokojného stáří v Boršicích pečovatelky (12-ti hodi- 
nové směny, práce včetně víkendů) a pomocnici do kuchyně. Nabízíme: dobré finanční ohodnocení, 25 dnů dovo- 
lené, stravenky a další benefity. Další info poskytne na tel. 602 381 821 Mgr. Julie Chovancová, vedoucí Domova.  
 
Na stolíku za lavicemi jsou stále k rozebrání brožurky pojednávající o zkušenostech vranovského FATYMu s misie- 
mi; alespoň jedna by se měla dostat do každé věřící rodiny. Předejte to prosím také těm, kdo chodí na mši svatou 
jinde, protože i oni se jistě budou chtít misií účastnit; aby o tom včas věděli a vytvořili si představu, jak to bude 
probíhat, případně co to od nich bude vyžadovat. 


