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DNES JE MISIJNÍ NEDĚLE
– vrchol mimořádného misijního měsíce
Na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu
stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání. Každý
pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň
vzdělání své víry je ak&vní v evangelizaci. Toto
přesvědčení se stává přímou výzvou každému
křesťanovi, aby se nikdo nezříkal svého závazku
k evangelizaci, neboť zakusil-li někdo skutečně Boží
lásku, která je jeho spásou, nepotřebuje moc času
k přípravě na její hlásání, nemůže čekat, že se mu
dostane mnoha přednášek či dlouhého poučování.
Každý křesťan je misionářem, nakolik se setkal s Boží
láskou v Ježíši Kristu. (papež Fran&šek)
Děkuji všem, kteří se zapojujete nebo zapojíte
do misijního poslání v naší farnos$, svém okolí a našich
obcí.
Děkuji také všem, kteří jste připravili dnešní misijní
neděli a páteční misijní most modlitby. Je za &m velký
kus velké služby.
Děkuji za vaše modlitby na úmysl misií a také za vaše
příspěvky při dnešní sbírce na misie.
Zvu všechny dě# do misijního klubka, které bude
v pátek 25. října od 16h na Pastoračním domě.

ZMĚNA ČASU
V noci ze soboty 26. na neděli 27. října se posouvá čas.
Ve 3h ráno se ručičky posouvají na 2h, tzn. že se spí
o hodinu déle. Pamatujme na to při nastavení budíku
na nedělní bohoslužby.

Život farnos-:
Spolčo pro II. st. ZŠ:
DNES (20.10.) od 16h
na PD
h

Návštěvy nemocných:
které navštěvuje o. Pavel
budou ve středu 23.10.
od 9h
a

Biblické tance: středa
23.10. od 16h na PD
g

Mládežnická mše sv.:
v pátek 25.10. od 20h
ve farním kostele
k

Kurz symptotermální
metody přirozeného
plánování rodičovství
pro manžele, snoubence
i jednotlivce začíná
v úterý 5.11. v PD.
Přihlášky na Centru pro
rodinu. Kurz je zdarma
(info: plakáty a web
centra)
h

Blíží se „dušičky“ – kdo
můžete, využijte
možnos# sv. smíření již
v tomto týdnu.

SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB v neděli 6. října

P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 21. října - 27. října 2019
Vedle časů bohoslužeb je začáteční písmeno hlavního celebranta mše sv. (změna vyhrazena):
P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch
Celebrant obvykle také zpovídá

Den

Lit. Oslava

PO
21.10.
ÚT
22. 10.

Místo

Úmysl

Čas

KLOBOUKY 17:45 J
sv. Jana
Pavla II.,
papeže

ST
23. 10.

KLOBOUKY 17:45 P
TICHOV

16:00 J

POTEČ

17:30 P

KLOBOUKY 17:45 P

ČT
24. 10.

ŠTUDLOV

18:00 J

KLOBOUKY 18:15 V
KLOBOUKY 16:00 J
KLOBOUKY 17:45 J
PÁ
25. 10.
LAČNOV

18:00 P

KLOBOUKY 20:00 H
KLOBOUKY

SO
26. 10.

7:00

J

KLOBOUKY 10:00 J
KLOBOUKY 7:00 P

NE
27.10.

30. neděle
v mezidobí

ŠTUDLOV

7:30

J

KLOBOUKY

8:45

P

LAČNOV

9:00

J

KLOBOUKY 10:30 P
TICHOV

10:30 J

KLOBOUKY 18:10 J

Za

rodiče Hudkovy, Pechancovy a za DO
s prosbou za dar zdraví pro * rodiny
Za farníky a dobrodince farnosti

Za Ludmilu Bednářovou (10. výročí)
Za rodiče Častulíkovy, Ondrušovy a Boží
požehnání pro * rodiny
Za Annu Čurečkovou a celou * rodinu
Tichá adorace
Zpovídání + adorace
Za rodiče Albrechtovy, syna Miroslava,
snachu Renatu, zetě Petra a ochranu
a pomoc Boží pro * rodiny
Za syna Lukáše, oboje rodiče, Josefa
Kořénka, rodinu Petříkovu,
za dar zdraví a pomoc Boží
Mládežnická mše
Za Jiřinu a Jana Vichtorovy, oboje rodiče,
za * rodinu a DO
Křty dětí
Hodová: Za * a občany ze Smoliny
Za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
na společné cestě a za DO
Za Marii Spatziererovu a ochranu a pomoc Boží
pro * rodinu Mačkovu a Hrubčíkovu a DO
Za manžela, otce, švagra a strýce
a za * rodinu Rumanovu
Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života,
* a rodinu Filákovu
Hodová: Za * a občany z Tichova
Za manželku, * a rodinu Pavlackou a DO

