
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 25.08.2019 do 01.09.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
24. 8. 

 Traplice 
18:00 

za živou a †rodinu a duše v očistci, ke 
cti Neposkvrněného srdce Panny Marie 

Neděle 
25. 8. 

21. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
26. 8. 

   

Úterý 
27. 8. 

Památka sv. Moniky, vyznavačky   

Středa 
28. 8. 

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele 
církve 

Jalubí 
18:00 

za † Rostislava Zbořila, rodinu Zbořilovu 

a Střebovskou 

Čtvrtek 
29. 8. 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 

Pátek 
30. 8. 

 Jalubí 
18:00 

za † Ludmilu Grebeňovu, manžela a sy- 
na, jejich rodiče, rodinu Pinkavovu a ††† 

 
Sobota 
31. 8. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
10:00 

Sušice 
14:00 

za živé a † dobrodince a návštěvníky 
kaple a za duše v očistci 

za chasu 

Neděle 
1. 9. 

22. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

za Petra Straku, rodiče, sourozence, du- 
še v očistci a dar zdraví pro celou živou r. 
 

 
 

Rád bych doporučil vaší pozornosti "Petice za záchranu domácí péče", kterou organizuje Charita České republiky a 
je určená k projednání v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Chce přimět politiky, aby věnovali 
pozornost vážnému podfinancování domácí zdravotní péče. Chce, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i 
se svými rodinami placeného ze zdravotního pojištění, kde však pro zdravé fungování dlouhodobě chybí 1/3 pro- 
středků. Chce tak zabránit kolapsu, který ji hrozí. Petice bude vzadu za lavicemi. Prosíme všechny, kterým to není 
jedno, aby svůj nesouhlas ztvrdili podpisem. 
 

Mimořádně už toto pondělí se sejdou na faře v Jalubí MAMINKY S DĚTMI od 9:00 h, nově také pod vedením paní 
Šárky Železníkové (r. Mifkové) ze St. Města. 
 

V sobotu v Traplicích přivítáme otce biskupa Antonína Baslera u příležitosti oslav 10. výročí posvěcení kaple. 
MINISTRANTI budou mít nácvik na tuto slavnost ve čtvrtek po mši svaté. Tentýž den SLAVÍ HODY SUŠICE, zde 
bude mše svatá ve 14:00 h 
 

Příští neděli - u příležitosti začátku nového školního roku požehnám dětem jejich školní brašny (nejen prvňáčkům) 
- no a už všichni budeme pomalu „najíždět“ na běžný režim školního roku. 
 

Zvažuji třeba, jak „uspořádat“ přípravu na biřmování v rámci farnosti - a jeví se mi spravedlivé vůči těm, kdo pocti- 
vě chodili do náboženství celou ZŠ-docházku, následující: pro absolventy výuky na ZŠ II. stupně bude trvat příprava 
1 rok; a těm, jejichž zájem se na II. stupni odvíjel jiným směrem, jsem ochoten se věnovat, aby si náboženské vzdě- 
lání mohli přiměřeně doplnit - ovšem ať počítají s tím, že to může trvat tři roky… Podrobnosti, přihlášky a upřesně- 
ní této „prvotní“ informace očekávejte příště, spolu s informacemi o přihláškách do náboženství na další škol. rok. 
 

(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.) 
 

(Vzadu na stolíku jsou stále k rozebrání brožurky pojednávající o zkušenostech vranovského FATYMu s misiemi; 
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.) 


