
POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 05.08.2018 do 12.08.2018 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JALUBÍ 

Dne Liturgická slavnost Místo/hod. Úmysl 

Sobota 
4. 8. 

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze Traplice 
20:00 

za † rodiče Klapilovy a Balíčkovy, jejich 
živou a † rodinu 

Neděle 
5. 8. 

18. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

na jistý úmysl 
 
 

Pondělí 
6. 8. 

Svátek Proměnění Páně   

Úterý 
7. 8. 

Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků 
Sv. Kajetána, kněze 

  

Středa 
8. 8. 

Památka sv. Dominika, kněze Jalubí 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Čtvrtek 
9. 8. 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
panny a mučednice, patronky Evropy 

Traplice 
20:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Pátek 
10. 8. 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Jalubí 
18:00 

MŠE SVATÁ NENÍ!! 

Sobota 
11. 8. 

Památka sv. Kláry, panny Traplice 
20:00 

za farníky 

Neděle 
12. 8. 

19. neděle v mezidobí Jalubí 
8:30 

 

za živé a † hasiče 
 
 

 

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 týdnu mše svaté opět nebudou, dávám si několik dní (tentokrát skutečnou) dovolenou. Pro mimořádné 

události jsem na telefonu, s naléhavým zaopatřováním se obracejte na kněze v okolí. 

Vzhledem k současným vedrům až do odvolání budou všechny mše svaté v Traplicích začínat ve 20:00 h. 

V sobotu budou ve farním kostele v Jalubí oddáni: LUKÁŠ JANEČEK (Jalubí 540) a KRISTÝNA CHYBÍKOVÁ (Jalubí 

582). 

Příští neděli bude otec děkan Josef Říha žehnat po mši svaté hasičskou techniku. 


