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Nedělní žalm: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva

17. listopadu (1989 – 2019) SVOBODA JE DAR,
který je od Boha, který nám vyprosili naši sva" (především myslíme na sv. Anežku
Českou a v souvislos& s pádem komunismu také na sv. Jana Pavla II.), o který se
zasadili mnozí naši spoluobčané. Za to mnozí z naší země děkovali při národní pou&
do Říma:
Arcibiskup Jan Graubner: „Především přicházíme poděkovat za velký dar, kterým
bylo svatořečení Anežky a s 'm související událos( v naší vlas( v následujících
dnech. Dostali jsme dar svobody, za který jsme vděční, a zároveň cí'me, že se
musíme učit tento prostor ještě lépe využívat ke konání dobra, protože, jak říkával
Pavel VI., využívání svobody ke zlu je zneužívání svobody.“

Kardinál Dominik Duka: „Myslím si, že si skutečně uvědomujeme to pozi(vní, za co
vděčíme svaté Anežce a Janu Pavlu II., a na druhé straně ... Nechápeme, co je to
nevázanost, volnost a nezodpovědnost, a co je to svoboda, která vždycky musí být
spojena s odpovědnos' a úctou ke druhému a musí vycházet - dovolím si citovat
T.G.M. – z mravnos(a zbožnos(."

Kazatel biskup Wasserbauer: „Svatořečení naší Anežky proběhlo kupodivu právě
v době, kdy se ve Va(kánu intenzivně připravovala návštěva tehdejšího ruského
presidenta Michaila Gorbačova, který krátce po svatořečení Anežky, 1. prosince
1989, přijíždí do Va(kánu. A byl to on, kdo řekl: »Komunismus jsem nezničil já ale Jan
Pavel II.!« Gorbačov považoval Jana Pavla II. za člověka, který změnil běh dějin!“
Nepočínal si však jako poli(k, nevedl zákulisní vyjednávání, nýbrž „vystupoval jako
nástroj v rukou Božích svými jasnými slovy, dobrotou, modlitbami, neustálým
poukazováním na nezastupitelnou hodnotu každé lidské osoby a její důstojnost
a svobodu.“ A když mu bylo v tomto směru děkováno, řekl pouze: »To je dílo Boží
prozřetelnos(«. A na otázku, zda je těžké prožívat dějiny jako ten, kdo je utváří nebo
spoluutváří, odpovídal: »Když si to přeje Bůh, pak je to snadné… On všechno řídí!«“

(radiova&cana.cz)

Sv. Cecílie – patronka církevní hudby a zpěvu. Stejně jako každý rok si 22. listopadu
připomínáme tuto svě(ci. Přesto, že zřejmě nikdy neměla co dočinění s hudbou či
zpěvem, může nám být inspirací. „Ve vyprávění Passio (o mučednících) je uváděno,
že při jejím sňatku s Valeriánem hrály nástroje „canta&bus organis,“ avšak Cecílie
v srdci zpívala pouze Bohu. Jinde zase, že „slyšela ve svém srdci zpívat anděla“ –
z obojího bylo odvozeno, že je milovnicí hudby a začala být také zobrazována jak
andělům hraje na varhany (organo). Tře" vyjádření mluví o tom, že za hudby, při níž
byla mučena, v srdci zpívala Pánu chválu. Všechna tato vyjádření mají jako
společného jmenovatele z toho, že patří Pánu aradost srdce v rados! bývá zpěv
velmi přirozený i když jde o stav v nitru. Její srdce bezpochyby jásá, oslavujíce Pána
ve zbožné melodii.“
Otec arcibiskup v letošním roce vyzval, aby se scholy jednotlivých děkanátů scházely
a navzájem se povzbuzovaly. Při památce sv. Cecílie jste všichni srdečně zváni na
Pouť schol v sobotu 23. listopadu v kostele sv. Vojtěcha a sv. Cecílie, která se koná
ve Slavičíně. Scholy a chrámové sbory věnují hodně času a námahy, aby okrášlily
liturgii zpěvem. Přijďme je tedy podpořit a zaposlouchat se do skladeb, které si pro
nás v rámci této pou(připraví.

Začíná zapisování úmyslů mší sv. na období LEDEN – ČERVEN



Den Lit. Oslava Místo Čas

PO

18.11.
KLOBOUKY 17:45 J

ÚT

19.11.
KLOBOUKY 17:45 P

Klobouky Zpovědní služba: P. Jan Berka
TICHOV 16:00 J

POTEČ 17:30 P

ŠTUDLOV 17:30 P

KLOBOUKY 17:45 J

Klobouky 18:15

Klobouky 16:00 J

LAČNOV 17:30 P

KLOBOUKY 17:45 J

KLOBOUKY 7:00 J

SLAVIČÍN 9:00 P

KLOBOUKY 7:00 P

TICHOV 7:30 J

KLOBOUKY 8:45 P

LAČNOV 9:00 J

KLOBOUKY 10:30 P

ŠTUDLOV 10:30 J

KLOBOUKY 18:10 J

Více informací v příštím čísle a na plakátku.

Víkend pro mámu a dceru bude 6. - 8. 12. ve Zděchově. Informace o přihlašování jsou

Kurz Manželské večery začne 13. ledna 2020. Informace na plakátech a webu Centra

Pouť do SVATÉ ZEMĚ s o. Karlem Janíčkem a o. Františkem Cincialou: 30.9. – 7.10.2020.

na plakátech a na webu Centra pro rodinu.

pro rodinu. Páry se mohou přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout,
zda budou pokračovat dál.

Ekonomická rada: středa 20.11. od 19h na faře

Za farníky a dobrodince farnosti
Na poděkování Pánu Bohu za 25 let manželství

s prosbou o Boží požehnání pro * rodiny
Za � Josefa Horalíka, � rodiče Lysákovy,

DO a Boží požehnání pro * rodinu. 
Za � rod. Trčkovy, ochranu a PB pro * rodinu Trčkovu

Za � Anežku Petrů, � manžela, * a � rodinu Vlčkovu

Za � rodiče Fojtíkovy a Sucháčkovy a dar zdraví

a Boží požehnání pro * rodiny

NE

24.11.

Slavnost 

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE

Na poděkování Pánu Bohu za dar života a Boží 

požehnání pro * rodiny
Život farnosti:

Dnes je sbírka na Charitu. Sbírka na PD minulou neděli vynesla 88.860,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Koncert RAK & RAK: středa 20.11. od 18h ve farním kostele
Biblické tance: středa 20.11. v 18h na PD

PÁ

22.11.

Sv. Cecílie, 

panny a 

mučednice

SO

23.11.

Za � Jarmilu Obadalovou, manžela Josefa a Boží 

požehnání pro * rodiny a DO

Za � Věru Slabíkovou (1. výročí), � rodiče, � 

sourozence, za dar zdraví a ochranu Boží pro * rodinu
Za � rodiče Trochtovy, � rodiče Čížovy

a jejich syna a celé * a � rodiny
Za � rodiny Kamasovu, Odehnalovu

a Schneiderwindovu 

Adorace + zpovídání
Za � rodiče Ludmilu a Josefa Kupčovy, � Aloise 

Obadala a DO
Za � rodiče Cecílii a Josefa Sláčíkovy, zetě a Boží 

požehnání pro * rodiny

Pouť schol děkanátu Valašské Klobouky

Za � Josefa Rittera k 30. výročí úmrtí, � manželku,

za * a � rodinu Ritterovu

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    18. - 24. listopadu 2019

ST

20.11.

ČT

21.11.

Zasvěcení 

Panny Marie 

v Jeruzalémě

8:00-9:30

Úmysl

za � Jiřího Janošíka (1. výročí) a DO

Tichá adorace


