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Nedělní žalm: Do domu Hospodinova půjdeme s rados".

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 1. PROSINCE ZAČÍNÁ ADVENT A NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK
Žehnání adventních věnců:
Poteč: sobota 30.11. v 17:30h u obecního úřadu
Valašské Klobouky: neděle 1.12. v 16:00h v areálu podnikatelského centra
Na začátku všech mší sv. v neděli – doneste je zavčas před obětní stůl.

Adventní koncert: pěveckého sboru Gymnázia Valašské Klobouky pod vedením
Davida Polácha a hudebního tria (Ivana Kovalčíková – housle; Karolína Zívalíková –
violoncello; Radana Beláková – klavír) – po požehnání adventního věnce v neděli
1. prosince (cca v 16:15h) v sále Pastoračního domu.
Adventní dobročinnost – „zpovědní svíce“: doba adventní je časem, kdy myslíme
často na druhé a snažíme se různými formami pomoci. Nabízíme jako jednu
z možnos+ zakoupit si velkou svíci se včelím voskem (200 Kč/kus) a přispět tak
na pořízení nových zpovědnic do farního kostela. Můžete tak učinit v sakris,ích nebo
na faře ve farních hodinách.
Adventní výzva: Vyberte si z kvalitních ,skovin v kostele a kupte si dobré čtení
na advent: Katolický týdeník, Rodinný život, Immaculata, RC Monitor, Apoštol Božího
milosrdenství, Světlo Nezbeda; IN; Tarsicius;; pro nejmenší: pro holky: pro kluky:
pro mladé: Milujte se – tyto všechny ,skoviny čekají na vás, až si je přečtete.
Současně prosím, chcete-li cokoli dávat do kostela, ať se nejprve domluvíte se mnou.
V opačném případě budou ostatní ,skoviny (než výše jmenované) z kostela
odebrány. Děkuji. o. Pavel
Adventní „rorátní“ mše sv.: budou uveřejněny v příš+m čísle farních listů

Život farnos&:
Sbírka na Charitu vynesla minulou neděli 77.800 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Setkání rodičů a dě" připravujících se na 1. sv. přijímání: pondělí/čtvrtek
25./28.11. – začínáme na mši sv. v 17:45 ve farním kostele s promluvou pro dě,;
pokračujeme na PD. Dě, ať si vezmou kancionál!
Klub seniorů OBZOR: mimořádně ve středu 27. 11. od 16h na PD
Biblická hodina: středa 27.11. od 18:30 na PD (vede o. Jan)
Ministrantská schůzka: čtvrtek 28.11. od 16h na PD
Mládežnická mše sv.: pátek 29.11. již od 19:30h!

Benefiční koncert v Luhačovicích: DNESschóla z Újezda v Luhačovicích od 15h;
výtěžek jde na rehabilitaci Dorotky se vzácným syndromem, kterou pojišťovna nehradí.
Benefiční adventní koncert ve Š"tné: Adorare a cimbálové muziky Cyril
v KD Š+tná v neděli 1.12. od 15h; výtěžek jde na těžce pos,ženého Kubíka.a

Víkend pro mámu a dceru: 6. - 8. 12. ve Zděchově. Informace o přihlašování jsou
na plakátech a webu Centra pro rodinu.
Den otevřených dveří v Bojkovicích: Církevní střední škola pedagogická a sociální
Bojkovice zve žáky 9. ročníků a jejich rodiče na den otevřených dveří a přijímačky
nanečisto, které se uskuteční v sobotu 30.listopadu v  době od 9 do 14 hodin.
Zároveň bude možnost prohlídky školy a domova mládeže. Více informací
na www.cirkevka-bojkovice.cz.



Pouť do Svaté země: Otec Karel Janíček a otec František Cinciala z Vlachovic, plánují (dá-li Bůh

Den Lit. Místo Úmysl

PO

25.11.
KLOBOUKY P

Za � Annu a Josefa Dořákovy, jejich � syna Josefa,

za * rodinu a DO
ÚT

26.11.
KLOBOUKY P Za � Dalibora a Ludmilu Kopečkovy

Klobouky Zpovědní služba: Mons. Marian Dej ze Slavičína

TICHOV P Za � rodiče Manišovy a DO

POTEČ J
Za � Danku Kořenkovou, � dceru Petru

a její � rodiče a DO

ŠTUDLOV J

Za � Marii Trochtovu, při 10. výročí úmrtí, 

ostatní � rodinu Trochtovu, � rodinu Mačkovu

a Čížovu

KLOBOUKY P Za * a + členy živého růžence z Valašských Klobouk

Klobouky V Tichá adorace

Klobouky P Zpovídání + adorace

LAČNOV J
Za � rodiče Martinkovy a Hamalovy

a za dar zdraví pro rodinu Šerou

KLOBOUKY P
Na poděkování Bohu za udělené milosti

s prosbou o další Boží vedení a za DO
Klobouky H Mládežnická mše

KLOBOUKY J
Za � manžela, � rodiče Ptáčkovy a Guričovy, � sestry, 

švagry a BP pro * rodiny

Klobouky
Mše sv. v rámci duchovní obnovy salesiánských 

spolupracovníků

KLOBOUKY J
Za � manžela, � rodiče z obou stran,

� 2 bratry a � Michala
TICHOV P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY J
Za � rodiče Vlčkovy, � dceru Ludmilu, celou � rodinu 

Vlčkovu, DO, ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
LAČNOV P Za � Josefa Šuláka, zetě, sestru, 2 � rodiče a za DO

KLOBOUKY J

ŠTUDLOV P
Za � manžela, při 15. výročí jeho úmrtí, za oboje

� rodiče, � rodinu a BP pro * rodinu Macháčovu

KLOBOUKY P
Za � Josefa Pavelku, � rodinu, DO

a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu. 

SO

30.11.

Svátek sv. 

Ondřeje 

apoštola                   

NE

1.12.
1. neděle 

adventní

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    25. listopadu - 1. prosince 2019
P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch, H = P. Stanislav Zatloukal 

ST

27.11.

ČT

28.11.

16:00

17:45

17:45

8:00-9:30

roku po návratu z pouti, telefon, e-mail.

PÁ

29.11.

16:00

17:30

17:30

17:45

18:15

18:10

17:30

17:45

19:30

7:00

16:00

7:00

7:30

8:45

9:00

10:30

10:30

Čas

a budeme živí a zdraví), pouť do Svaté země. Termín 30.9. – 7.10.2020. Finance: 18.400,-Kč+100 USD,
plus to, co chcete utratit. Dohromady asi 25 tisíc. Program pouti je k dispozici na faře, na webu
a na nástěnce. Pouť je celoživotní a nezapomenutelný zážitek. Přihlašujte se u otce Karla na e-mailu:
oo.karel@volny.cz nebo na telefonu 731453387 nebo u otce Františka. K přihlášení je třeba uvést

(s přihlédnutím k GDPR) jméno, příjmení, adresu, datum narození, číslo pasu - musí platit ještě půl


