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Nedělní žalm: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Život farnos$
Zimní pořad bohoslužeb
v obcích: sjednoceno
na stejný čas 17:30
(Poteč, Študlov, Lačnov).
a

Dvě účelové sbírky: příš'
neděli 10.11. na splacení
dluhu PD; v neděli 17.11.
celodiecézní na Charitu.
a

Spolčo pro II. st. ZŠ: DNES
(3.11.) od 16:00h na PD.
a

Pozvánka na modlitbu Chval
s Projektem ON: DNES
(3.11.) od 19:00 na PD.
a

Stolní tenis: každé úterý
19-21h na PD. K dispozici
jsou tři stoly, nutná je
vlastní pálka. Více info
na tel. 777941137 (Ivan
Podešť).
k

Úvodní přednáška kurzu
symptotermální metody
přirozeného plánování
rodičovství pro snoubence
manžele i jednotlivce
bude 5.11. v 17 hod v PD.
Přihlášky a informace
na Centru pro rodinu.
k

NÁVŠTĚVY
NEMOCNÝCH: které
navštěvuje o. Jan -
pondělí Klobouky, středa
Mirošov a Poteč, čtvrtek
Lačnov.
a

Setkání evangelizační
rady: Středa 6.11. v 18:30h
a

Setkání schól v Lidečku:
sobota 16.11. – více info
na plakátku

Mše sv. s promluvou pro dě$: čtvrtek 7.11. v 17:45 -
MODLÍME SE ZA ZEMŘELÉ. Prosíme, aby si s sebou
dě+ přinesly papírové srdíčko se jmény zemřelých,
za které se chtějí modlit a lucerničku, se kterou po
mši svaté mohou jít v průvodu na hřbitov. Zkouška
schóličky bude v 16:30.
a

Setkání rodičů dě+ připravujících se na 1. sv.
přijímání: čtvrtek 7. listopadu na mši sv. ve farním
kostele (od 17:45) a poté v pastoračním domě. Účast
minimálně jednoho z rodičů nutná!
a

Děkanátní setkání schól: sobota 23.11. od 9h
v kostele ve Slavičíně – bližší informace na plakátku

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

MODLEME SE ZA NAŠE ZEMŘELÉ
Do pátku 8. listopadu máme stále možnost získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění
3 obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Sv. otce) a modlitby za zemřelé
na hřbitově.

Jak správně chápat modlitbu za zemřelé? Modlitba za
zemřelé patří mezi přímluvné modlitby. Věříme-li, že
modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se
neměli modlit i za mrtvé? Když se za ně modlíme, pak
prosíme o zkrácení jejich očistného utrpení, tj. aby
co nejrychleji uznali a přijali vše, co poznávají
v Ježíšově pohledu lásky jako nedostačující.

Co je smyslem modliteb za zemřelé? „Smrt je konec
pozemského putování člověka, času milos'a slitování,
který mu Bůh dopřává, aby naplnil svůj pozemský život
podle Božích záměrů a aby rozhodl o svém posledním
osudu.“ (Katechismus) Východní otcové chápou smrt
jako přechod do lepšího života, který je dán jasným
viděním a poznáním Boha tváří v tvář. A člověk, jestliže
během života nedorostl do podoby Boha, bude po
fyzické smr+ dále očišťován. Smyslem této očisty
(pokání) je především proměnit všechno, co nebylo v
životě nasměřováno na Krista. Dokonce se člověk musí
očis+t i z nevykonaných činů či z neúplného naplnění
svého poslání, které Bůh každému člověku ve větší
či menší míře dává. (www.cirkev.cz)



Den Lit. Oslava Místo Čas

PO

4.11.
Sv. Karla 

Boromejského
KLOBOUKY 17:45 J

ÚT

5.11.
KLOBOUKY 17:45 P

Klobouky Zpovědní služba: P. Pavel Macura

TICHOV 16:00 P

POTEČ 17:30 J

KLOBOUKY 17:45 J

ŠTUDLOV 17:30 P

Klobouky 18:15 V

Klobouky 16:00 J

KLOBOUKY 17:45 J

LAČNOV 17:30 P

KLOBOUKY 7:00 P

KLOBOUKY 10:00 J

Klobouky 11:00 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 P

ČT

7.11.

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    4. - 10. listopadu 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

ST

6.11.

8:00 - 9:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní

Za � Aloise Fojtíka, za rodinu Novákovou a DO

Za � rod. Cholastovy, � syna Ladislava a za DO

Za + občany z Poteče a DO

Za � P. Jana Krahulíka, tři � bratry,

švagrovou a rodiče
Na poděkování Bohu za 70 let života

a za celou rodinu Vypusťákovu
Tichá adorace

PÁ

8.11.

SO

9.11.

Svátek Posvěcení 

lateránské 

baziliky

NE

10.11.
32. neděle                                   

v mezidobí                                       

Za farníky a dobrodince farnosti

Úmysl

Pohřeb: za �  Marii Fuchsovou z Klobouk

Za * a � členy růžencového společenství

ze Smoliny
Za � rodinu Dubčákovu

Za � rodiče Bůbelovy, Šeré, jejich � syny

a snachu, DO, ochranu P. Marie pro * rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života,

za dar zdraví a ochranu Panny Marie

pro rodinu Bartošovu
Za � Annu, Marii a Aloise Juřicovy a za dar 

zdraví pro * rodinu

Adorace + zpovídání

Za � Františka Obadala, � dceru, � rodiče 

Trčkovy a Obadalovy, a ochranu a pomoc Boží 

pro * rodiny
Za � rodiče Kudelovy, � Marii Mačkovu,

za � rodiny Hořákovu a Naňákovu

a za dar zdraví pro * rodiny
Za � dceru Jitku a nemocného manžela 

Bohumila
Penzion - mše svatá


