
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 29.07.2018 do 05.08.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
28. 7. 

Sobotní památka Panny Marie Traplice 
18:00 

za Antonína Přílučíka a syna Jiřího, dvo- 
je † rodiče a živou rodinu 

Neděle 
29. 7. 

17. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za farníky 
 
 

Pondělí 
30. 7. 

Sv. Petra Chryzologa, biskupa a uč. církve   

Úterý 
31. 7. 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze   

Středa 
1. 8. 

Památka sv. Alfonsa z Liguory, biskupa 
a učitele církve 

Jalubí 
18:00 

za P. Františka Slováčka 

Čtvrtek 
2. 8. 

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 
Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 
Panny Marie, Královny andělů 

Traplice 
18:00 

za † Marii Novotnou, manžela, dceru, 
syna, zetě a ochranu Boží pro celou ž.r. 

Pátek 
3. 8. 

 Jalubí 
18:00 

na poděkování za dar zdraví u příležito- 
sti 75 let života a duše v očistci 

 
Sobota 

4. 8. 

Památka sv. Jana M. Vianneye, kněze Sušice 
8:30 

Traplice 
18:00 

za † Antonína Balcárka, sestru Marii, tatín- 
ka, s prosbou k P.M. o přímluvu za živou r. 

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

Neděle 
5. 8. 

18. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

(volný úmysl) 
 
 

 

Vzadu na stolíku můžete stále ještě podpořit svým podpisem petici za tradiční podobu rodiny (muž+žena). 
Skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby 
jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů; je to reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak 
žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten 
k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o 
petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů. Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro 
poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a 
organizuje za tímto účelem petici. Aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik 
podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více. Petici mohou podepisovat všichni 
občané ČR – není stanoven ani věkový limit, tedy mohou ji podepsat i nezletilí. Petici podle zákona mohou 
podepisovat i cizinci (bez občanství ČR), kteří se zdržují na území ČR. Petice se může podepisovat třeba jen 
omezený čas na poutích, letních školách, koncertech a jiných letních akcích. 
 
V úterý se opět sejde zde v kostele MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO v 18:00h. 

Ve středu 1. srpna se sice vracím z tábora, ale na večerní bohoslužbě v Jalubí mě bude zastupovat někdo z OFM. 

Na tento týden připadá 1. pátek v měsíci; dopoledne navštívím nemocné (ve čtvrtek v Traplicích po mši svaté 

bude adorace), pak před mší svatou zde budu zpovídat a také tady bude po mši svaté cca hodinová adorace. 

V sobotu bude navíc mše svatá v Sušicích v 8:30 h. 


