ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

š 5
FARNÍ LISTY c.

27. neděle v mezidobí | 6. 10. 2019 | www.faraklobouky.cz

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC: Říjen 2019
Slovo papeže Fran#ška:
Vyjděme, vyjděme nabídnout
všem život Ježíše Krista. Opakuji
tady celé církvi to, co jsem
mnohokrát řekl kněžím i laikům
v Buenos Aires: Je mi milejší
církev otlučená, zraněná
a špinavá proto, že vyšla do ulic,
než církev, která je nemocná svou uzavřenos&
a pohodlnos&, s níž lne ke svým jistotám. Nechci
církev, která dbá o to, aby byla středem, a která se
nakonec uzavírá do sple& obsesí a procedur. Pokud
v nás má něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše
svědomí, pak je to starost, že mnoho našich bratří žije
bez síly, světla a útěchy plynoucí z přátelství s Ježíšem
Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez
horizontů smyslu a života. Doufám, že více než strach
z pochybení nás bude pudit strach z uzavřenos& do
struktur, které nám skýtají falešnou ochranu, do
norem, které z nás činí nelítostné soudce, do zvyků,
v nichž se cí(me klidně, za(mco venku je množství
hladovějících a Ježíš nám bez ustání opakuje: „Vy jim
dejte jíst!“ (Mk 6,37).
Návrhy biblických textů k rozjímání: • Vyslání 72
učedníků (Lk 10,1-12) • Poslání apoštolů (Mt 28,1620; Mk 16,15-20; Jan 15,12-26)
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba: • poslušnost
jako cesta ke svatos# • modlitba jako naslouchání
Bohu • hledání Boží vůle v životě člověka • modlitba
jako cesta k záchraně druhého člověka i světa •
modlitby vztahující se ke konkrétním světcům
Konkrétní skutky: • vzý váme Pannu Marii
Růžencovou a anděly strážné, kteří mají v říjnu svátek
a jsou pomocníky a průvodci našeho života •
rozšiřujeme povědomí o misijním měsíci říjnu a sbírce
na Misijní neděli jako ﬁnanční pomoci na projekty
Papežských misijních děl • příprava Misijní Neděle

Krátké info:
Schóla OVEČKA zve
všechny od 1. třídy, kdo
chtějí zpívat „na hrubé“
– přijďte každou neděli
v 9.15. Kdo umí hrát na
nějaký hudební nástroj,
ať ho vezme s sebou!
k

Sbírka na splacení dluhu
PD: vynesla minulou
neděli 77.910,- Kč. Velké
Pán Bůh zaplať za vaši
štědrost.
g

Spolčo pro II. st. ZŠ:
DNES od 16h na PD
g

Biblické tance: ve středu
v 18h na PD
g

Mše sv. v Lačnově:
v pátek 11.10.
mimořádně už v 16h
g

Setkání biřmovanců:
pátek 11.10. v 19h na PD
g

Hodová mše sv.
v Mirošově: příš- neděli
13.10. ve 14h – slouží
salesián novokněz P. Jan
Fojtů.
Církevní manželství
uzavřou v sobotu 19.10.
2019 v 11:00 ve farním
kostele:
pan Pavel Rak
z Valašských Příkaz
a slečna
Michaela Rumanová
z Valašských Příkaz

Nedělní žalm: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 7. října - 13. října 2019
P = o. Pavel; V = j. Vojtěch; H 1 = o. Jiří Ševčík; H 2 = o. Jan Fojtů SDB
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Za

Irenu a Josefa Adámkovy, jejich rodiče,
DO a pomoc Boží pro * rodiny
Pohřeb : Za
Jozefa Pagáče z Klobouk
Za manžela, rodinu, DO, nemocnou osobu
a ochranu Panny Marie pro * rodinu
Za * a rodinu Daňovu a Machalovu
Pohřeb : Za Marii Vaňkovou ze Študlova
Za rodiče Ludmilu a Antonína Kozubíkovy, bratra
Romana, manžela Aleše 1. výročí, prarodiče
Kozubíkovy, DO a BP pro * rodinu
Tichá adorace
Za rodiče Talafovy, jejich děti, za celou rodinu
z obou stran a za ochranu a pomoc Boží pro * rodiny
a DO
Na poděkování za přijatá dobrodiní a za * a rodinu
Vítkovu, Vladimírovu a Zámečníkovu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
za * a rodinu a DO
Bohoslužba slova se svatým přijímáním
Křestní obřady
Za Josefa Šenkeříka, oboje rodiče, rodinu
a DO s prosbou o dar zdraví a BP pro * rodiny
Za rodiče Trčkovy, Stanislava Talafu
a * a rodiny
Za Františku a Aloise Hrabinovy, jejich rodiče a
sourozence s manžely, za DO s prosbou o Boží
ochranu a pomoc pro * rodiny
Za * a
Za
Za

28. neděle
v mezidobí

Ludmilu Bačovou, * a

občany z Lačnova

manžela, rodiče z obou stran, rodiče Ročákovy
a BP pro celou * rodinu Fučkovu
Anežku Vaňkovu, při 10. výročí smrti, jejího
manžela Josefa, všechny příbuzné
a požehnání pro celou rodinu
Za farníky
Za Františku Marečkou z Lačnova
a za * a rodinu Marečkovu

