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Nedělní žalm: Až procitnu, Hospodine, nasy"m se pohledem na tebe.

Život farnos$:
DNES sbírka na splacení
dluhu PD.
a

Příš% neděli (17.11.)
celodiecézní sbírka
na Charitu.
a

Vzdělávání dospělých:
středa 13.11. od 18.30h
na PD (o. Jan)
a

Ministrantská schůzka:
čtvrtek 14.11. v 16h
a

Biřmovanci: pátek 15.11.
již v 18.15h!!
a

Setkání schól v Lidečku:
sobota 16. 11.
a

Spolčo pro II. st.: neděle
17.11. v 16h
a

Víkend pro ženy s výukou
biblických tanců bude
22. - 24. 11. v Horní
Lhotě. Přihlášky
a informace na Centru
pro rodinu.
a

Víkend pro mámu a dceru
bude 6. - 8. 12.
ve Zděchově. Informace
o přihlašování jsou
na plakátech a na webu
Centra pro rodinu.
k

Kurz Manželské večery
začne 13. ledna 2020.
Informace na plakátech
a webu Centra pro rodinu.
Páry se mohou přihlásit
jen na první večer, a pak
se rozhodnout, zda budou
pokračovat dál.

17. listopadu: 30. výročí „sametové revoluce“

Za dar svobody poděkujeme při mších sv. Budeme
také prosit o dar svobodu správně užívat a o požehnání
pro naši vlast.

V 17 hodin a 11 minut se pro připomenu% rozezní
zvony po celé zemi.

V sobotu 16. 11. od 10h bude děkovnou bohoslužbu
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužit
kardinál Stanislaw Dziwisz, dlouholetý osobní
sekretář sv. Jana Pavla II.

V olomoucké katedrále sv. Václava bude děkovná
bohoslužba za svobodu v sobotu 16. 11. v 18h.

Zahrňme tento úmysl také do svých modliteb.

Příš"neděli 17. listopadu je DEN BIBLE

Vážení přátelé, slavení památky sv. Anežky České nám
připomíná dobu před 30 lety, kdy se její svatořečení
stalo jedním z impulzů při znovuzískání svobody naší
země. Nechceme ovšem jen vzpomínat na to, co se stalo
před 30 lety. Chceme přispět k dlouhodobému procesu,
v němž si naší současníci stále lépe uvědomují, jaký
význam má dosažená svoboda. Na tomto poslání církve
se svou činnos) podílí také Biblické dílo. Rok 2020
vyhlásila Katolická biblická federace, která sdružuje
jednotlivé národní ins*tuty biblického apoštolátu,
„Rokem Bible“. Během tohoto roku se má Písmo svaté
stát ještě výrazněji než dosud středem veškerého života
církve, například četbou Bible, individuální nebo
ve společenství, biblickou výstavou, slavením „Dne
Bible“ ve farnos* apod. Na internetových stránkách
Biblického díla (www.biblickedilo.cz) naleznete další
náměty, jak prak*cky prožívat „Rok Bible“. Spoléháme
i nadále na Vaší mnohostrannou podporu, bez níž
bychom nemohli svou činnost uskutečňovat. Chci dnes
znovu poděkovat za Vaše modlitby i finanční podporu
pro příš) rok. S vděčnos) za Vaši přízeň Vám žehnám
Dominik kardinál Duka.
h

V naší farnos(proběhne „dveřní sbírka“ na podporu
katolického biblického díla do příš% neděle 17. 11.
včetně.

K roku Bible se připojíme nejprve biblickými
hodinami ve středu 27. listopadu. První bude
od 18:30 na PD.



Den Lit. Oslava Místo Čas

Vlachovice 9:00 B

Klobouky 14:30 J

KLOBOUKY 17:45 P

ÚT

12.11.
sv. Josafata, 

biskupa
KLOBOUKY 17:45 J

Klobouky Zpovědní služba: P. Pavel Macura

TICHOV 16:00 P

POTEČ 17:30 J

ŠTUDLOV 17:30 J

KLOBOUKY 17:45 P

Klobouky 18:15

Klobouky 16:00 P

LAČNOV 17:30 J

KLOBOUKY 17:45 P

Klobouky 18:30 V

SO

16.11.
KLOBOUKY 7:00 J

KLOBOUKY 7:00 J

TICHOV 7:30 P

KLOBOUKY 8:45 J

LAČNOV 9:00 P

KLOBOUKY 10:30 J

ŠTUDLOV 10:30 P

KLOBOUKY 18:10 P

33. neděle                                   

v mezidobí                                       

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    11. - 17. listopadu 2019

P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch, B = biskup Josef Nuzík                       Celebrant obvykle také zpovídá

ST

13.11.
Sv. Anežky 

České, panny 

8:00 - 9:30

Pohřeb : Za �  Marii Fojtíkovou z Klobouk

Na poděkování PB za 35 let manželství

 s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu 

Tichá adorace

ČT

14.11.

PÁ

15.11.

Za � rodiče Šiltovy a Rakovy a Boží požehnání

pro rodinu Rakovu

Za � manžela, � rodiče Martinkovy, Bělaškovy,

a ochranu a pomoc Panny Marie pro * rodinu

Za � manžela, rodiče z obou stran a * rodinu.

Za � manžela, oboje � rodiče a * rodinu Poláchovu

Na poděkování za  90 let života paní Zdeňky 

Bařinkové a za * a � rodinu Bařinkovu  

Úmysl

PO

11.11.
sv. Martina, 

biskupa

Za �  kněze

Za � Františka Rumana, � rodiče Tomanovičovy,

� Josefa Staňka a � rodiče Častulíkovy

Zpovídání

Na poděkování Bohu za 50 let manželství

a ochranu a pomoc Boží a přímluvu PM

do dalších let a za *a � rodinu

Za � manžela, � rodiče a * rodinu Martinkovu

Adorace a chvály

Za + Jarmilu Mičkovu

Za � Aloise Smolíka, � dceru Ludmilu, dvoje � 

rodiče, DO a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu

Za � manžela Karla, dva bratry, švagrovou, dva

synovce, � rodiče Panáčkovy a Šenkeříkovy a DO

Za nemocnou osobu

Za � Františka Masaře, � rodiče z obou stran,

� sourozence, � neteře Marii a Ivanu a DO

Za � manžela, oboje rodiče, s prosbou o dar zdraví 

a Boží požehnání pro * rodiny

Za � manžela, švagra, za oboje � rodiče

a ochranu Boží pro * rodinu

NE

17.11.


