
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 01.09.2019 do 08.09.2019 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
31. 8. 

   

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. 
 

Pondělí 
2. 9. 

   

Úterý 
3. 9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uči- 
tele církve 

  

Středa 
4. 9. 

 Jalubí 
18:00 

za Karla a Marii Hejdovy, syna Petra, 
vnučku Pavlu, živou a † rodinu 

Čtvrtek 
5. 9. 

Sv. Terezy z Kalkaty, panny a řeholnice Traplice 
18:00 

za † rodinu Chovancovu 

Pátek 
6. 9. 

 Jalubí 
18:00 

za † Zdeňka Horáka, † rodinu a za dar 
zdraví a B. požehnání pro živou rodinu 

 
Sobota 

7. 9. 

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučed. 
Sobotní památka Panny Marie 

Sušice 
9:30 

Traplice 
18:00 

(volný úmysl) 
 

za farníky 

Neděle 
8. 9. 

23. neděle v mezidobí Jalubí 
10:30 

 

(volný úmysl) 
 
 

 

Každé úterý od 19.15 (počínaje 3. 9.) se na faře opět bude scházet společenství MODLITBY MATEK. K tolik potřeb- 
né modlitbě za děti, vnoučata, či kmotřence jsou srdečně zvány maminky i babičky všeho věku nebo i ženy, které 
vlastní děti nemají. Není nutné chodit pravidelně, můžete přijít klidně jen nezávazně toto společenství navštívit. 
Modlíme se takto spolu již 11 let. S případnými dotazy se obracejte na paní Husaříkovou. 
 

Od příští neděle se rovněž „rozjede“ schólička, která bude mít pravidelné schůzky od 9:30 na faře pod vedením 
Kláry Novotné. Vítáni jsou i noví zájemci! 
 

Na tento týden připadá PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. Ve čtvrtek v Traplicích a v pátek v Jalubí po mši svaté bude adora- 
ce, v pátek dopoledne navštívím nemocné. Přede mší svatou budu zpovídat. 
 

Příští neděli se na faře sejde po prázdninové pauze PASTORAČNÍ RADA farnosti, a to v obvyklém čase: v 18.00 h. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, jak jsme se předběžně domluvili s řediteli ZŠ Jalubí i Traplice, by mohla probíhat takto: ZŠ 
Jalubí - VŠECHNO V PÁTEK (v budově ZŠ I. stupeň, na faře od 14:30 h II. stupeň). ZŠ Traplice - PONDĚLÍ 1.a 2. tř., 
ÚTERÝ 3. tř. a pak II. stupeň, ČTVRTEK 4.-5. třída /vždy v návaznosti na klasický rozvrh/. Je to zatím jen předběžná 
vize!! Vlivem kroužků, které během pár týdnů rozběhnou, ještě může dojít ke změnám. 
 

Co se týče oné PŘÍPRAVY NA BIŘMOVÁNÍ - teď by se přihlašovali ti, kterých se týká víceletá příprava, čili ti, kteří 
z nějakého důvodu na ZŠ výuku náboženství absolvovali jen to základní (přípravu na 1.sv.přijímání). Těm, pro které 
je určena příprava jednoroční, pak včas přihlašování připomenu. Kdo zde minule nebyli a např. nečetli poslední 
ohlášky - jen na vysvětlenou: jeví se mi spravedlivé vůči těm, kdo poctivě chodili do náboženství celou ZŠ-docház- 
ku, 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 vzdělání mohli přiměřeně doplnit - ovšem ať 
počítají s tím, že to může trvat tři roky… Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolíku. Odevzdávají se do konce září. 
 

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. 


