
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 01.07.2018 do 08.07.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
30. 6.  

 Traplice 
18:00 

za farníky 

Neděle 
1. 7. 

13. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za Petra Hrňu, manželku, zetě, živou a 
† rodinu a duše v očistci 
 

Pondělí 
2. 7. 

 Sušice 
18:00 

za † Stanislava Chybíka, rodiče, souro- 
zence, zetě Milana živou r. a duše v oč. 

Úterý 
3. 7. 

Svátek sv. Tomáše, apoštola   

Středa 
4. 7. 

Sv. Prokopa, opata 
Sv. Alžběty Portugalské 

Traplice 
18:00 

za Jiřího Ludvu a duše v očistci 

 
Čtvrtek 

5. 7. 

SV. CYRILA, mnicha A METODĚJE, 
biskupa, VĚROZVĚSTŮ a patronů Moravy 

 

(doporučený zasvěcený svátek) 

Jankovice 
8:00 

Jalubí 
18:00 

na jistý úmysl 
 

za Marii Horákovou, rodiče Horáko- 
vy a Hutařovy 

 

Pátek 
6. 7. 

Sv. Marie Goretti, panny a mučednice Jalubí 
18:00 

na poděkování za 95 let života a celou 
rodinu 

Sobota 
7. 7. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za † rodiče Klapilovy a Ondruchovy, 
jejich živou a † rodinu a duše v očistci 

Neděle 
8. 7. 

14. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za farníky 
 
 

 

Schóličky na všech třech místech, včetně setkávání společenství MODLITBY MATEK se během prázdnin NEKONÁ. 

Farní charita oznamuje, že při farní pouti vybrala za perníková srdce 5570 Kč. Všem, kteří ji podpořili, upřímně 

děkuje. 

V úterý se pouze sejde MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO v kostele v 18:00 h. 

Ve středu navštíví naši farnost poutníci ze Svatého Hostýna na Velehrad, v poledne budou mít v kostele modlitbu 
Anděl Páně a pak občerstvení v kulturním domě. 
 
Na tento týden připadá první pátek v měsíci - dopoledne navštívím nemocné, přede mší svatou budu zpovídat a 

po ní bude cca hodinu adorace se svátostným požehnáním. 

Poněkud se „zašmodrchala“ situace kolem sušické pouti. Obecní úřad mě postavil před „hotovou věc“, že pouť 

bude 15. 7., což je ovšem v rozporu s liturgickým kalendářem. V posledních dnech se zintenzívnilo jednání mezi 

farností a obcí, a protože čas běží, je nutné udělat zásadní rozhodnutí. Po zvážení všech „pro“ a „proti“ POTVRZU- 

JI, ŽE LETOŠNÍ SUŠICKÁ POUŤ BUDE V NEDĚLI 15. ČERVENCE. Co se týče let následujících, bude záležet na včasné 

domluvě - ale budu hájit výchozí bod tradice. Dřívější datum svátku Navštívení Panny Marie totiž bylo 2. 7., čili 

poutní slavnost by měla být v blízkosti tohoto data. 

Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří by byli ochotni pomoci s organizací při 

hlavní poutní mši svaté 5.7.2018. Bude se jednat o pomoc s roznáškou písní, asistenci při podávání sv. přijímání, 

při vybírání, při organizaci sektorů apod. Sraz všech organizátorů bude 5.7.2018 v 8:00 u kašny na nádvoří před 

bazilikou. Po mši svaté jsou všichni organizátoři zváni na oběd. S ohledem na počet poutníků předem děkujeme 

za každou pomoc. Více informací podá pan Oldřich Vávra - tel.: 603 203 103. 


