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Nedělní žalm: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Milí přátelé misií, příš$ neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli.

Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo
do celého světa. Misijní Neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si
navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se
koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnos(, kde lidé dávají, co
mohou, z toho mála, co mají, do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc
čerpat. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak
miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se
věřící scházejí v předvečer Misijní Neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové
vyzvali všechny farnos(, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už
v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích,
či aspoň v rodinách.

Letošní rok je výjimečný také proto, že papež Fran(šek vyhlásil pro celou církev
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této událos( je
oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který
dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež Fran(šek si přeje znovu
podní(t vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto
oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě“.

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa.
Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale
svět, ve kterém žijeme, je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět
je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší
žitou vírou, rados$ a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom
v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo
spravedlivý? To je cesta k Ježíši. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval
za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské
štědros( můžeme pomoci chudým lidem v šes( zemích tří kon(nentů částkou
necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí
Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty,
stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky
a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou
ruku všem potřebným.

Papež Fran(šek spojuje misie s rados$ a připomíná, že když se dělíme s těmi
nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu
Panny Marie, která nás cestou misijní rados(bude ráda doprovázet. Za Vaši letošní
štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v ČR



Den Lit. Oslava Místo Čas Úmysl

Klobouky 15:00 P Pohřeb : Za �  Františka Ovesného z Klobouk

KLOBOUKY 17:45 P
Za � rodiče Terezii a Josefa Tomaštíkovy,

DO a za Boží požehnání pro * rodinu 

ÚT

15.10.
sv.Terezie 

od Ježíše
KLOBOUKY 17:45 J

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,

s prosbou o  Boží požehnání pro celou * rodinu

TICHOV 16:00 J Na poděkování za 60 let života a dar zdraví do dalších let

POTEČ 17:30 J
Za � rodiče Manovy a Slánské, jejich � děti,

DO, a za * rodiny

KLOBOUKY 17:45 J
Za � manžela Jaroslava Šilta, syna Jaroslava, rodiče Šiltovy, 

syna Josefa, za � Oldřišku a Aloise Dubcovy a DO

ŠTUDLOV 18:00 P

Klobouky 18:15 V Tichá adorace

Klobouky 16:00 P Zpovídání

KLOBOUKY 17:45 P Za � Josefa Trčku, celou * a � rodinu

Klobouky 18:15 P Adorace + chvály

LAČNOV 18:00 J
Za � Josefa Martinku, � syna Radka, � rodiče

z obou stran a celou živou a � rodinu Martinkovu

KLOBOUKY 7:00 J Za � manžela a * manželku a rodinu z obou stran

Klobouky 11:00 P Svatební mše sv.

KLOBOUKY 7:00 J
Za � Františku a Aloise Marcaníkovy, jejich

� rodiče a dar zdraví pro * rodinu Marcaníkovu

TICHOV 7:30 P Za � rodinu Manišovu, dva syny, dva vnuky a * rodinu

KLOBOUKY 8:45 J
Za * a � členy růžencového společenství

z Valašských Příkaz

LAČNOV 9:00 P
Za � rodiče Žákovy a Šarátkovy, jejich � sourozence

a za ochranu a PB pro * rodinu Šarátkovu

KLOBOUKY 10:30 J
Za � rodiče, � syna Františka a ochranu a pomoc Boží pro 

* rodiny

ŠTUDLOV 10:30 P
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

a za * i � rodinu Vašičkovu 

KLOBOUKY 18:10 J Za � tatínka a na poděkování za přijaté milosti

Krátké info:

ČT

17.10.

sv. Ignáce 

Antio

chijského 

biskupa a 

mučedníka

NE

20.10.

29. neděle                                   

v mezidobí                                       

a                                      

den 

modliteb

za misie

SO

19.10.

PÁ

18.10.

 Svátek 

sv.Lukáše                                              

evangelisty

ST

16.10.

sv. Markéty 

Marie 

Alacoque, 

panny

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    14. října - 20. října 2019

P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch

PO

14.10.

Sbírka na misie: příští neděli 20.10. V Kloboukách také misijní jarmark.

Ministrantská schůzka: ve čtvrtek 17.10. v 16h na PD

Misijní most modlitby: pátek 18.10. po mši sv. ve farním kostele – adorace chválou

Mládež zve na „Kafe se“ sestrou Klarou Stranikovou, která bude mluvit o nucené prostituci jako 

novodobém otroctví. V sobotu 19. 10. ve 13h v Orlovně v Brumově-Bylnici.

Spolčo pro I. st. ZŠ: v pátek 18.10. od 16h na PD. Poslední pátek v měsíci bude v rámci 

spolča MISIJNÍ KLUBKO – první bude v pátek 25.10.


