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„Betlémské Dítě je novou výzvou určenou nám,
abychom činili vše, co je možné, aby se betlémské

Světlo dotklo lidských srdcí.“ (Benedikt XVI.)

Nefalšovaný úžas z betlémského Dítěte, radost
ze Světla a požehnanou odvahu ho šířit Vám přejí

o. Pavel, o. Jan, o. Fran%šek a br. Vojtěch

HUDBA V NAŠICH KOSTELÍCH O VÁNOCÍCH

Štěpánské chvály: 26. 12. od 18:30 ve farním kostele. Součás' večera bude i slovo našeho
kaplana o. Jana Berky. Po skončení bude na PD připraveno posezení se zpíváním koled
a svařákem. V rámci večera bude připraven i program pro dě%, kdy od 18:30 budou
na pastoračním domě speciální dětské chvály. Pokud máte možnost, uvítáme jakékoliv

drobné občerstvení na společný stůl (je možné přinést před začátkem na pastorační dům).
a

„Študlov párty“ – začíná 27. 12. mší sv. v 19h v kostele ve Študlově, pokračuje v KD
na téma: Pohádkový večer.
j
h

Koncert ZUŠ Valašské Klobouky: v neděli 12. 1. od 15:30h ve farním kostele
a

31. prosince – slavnostní TE DEUM a zpráva o farnos': při mši sv. v 16h. Přijďte společně
poděkovat za uplynulý rok a svěřit Bohu následující.
g

Chvály s Projekt „ON“: neděle 5. 1. od 19h ve farním kostele.
a

XXI. Křesťanský ples: sobota 11. 1. od 19h v KD Klobučan. Hraje DH Dúbravanka a Naty
x Gents. Předprodej vstupenek se uskuteční DNES (22.12.) na Pastoračním domě od 14h.

Cena 200 Kč. Budeme vděční za případné dary do tomboly, které můžete donést na faru do

středy 8. ledna.

Sbor na vánočních bohoslužbách



Tříkráloví koledníčci – Charita VK hledá koledníky

pro nadcházející tříkrálovou sbírku. Vítáme všechny

koledníky a vedoucí skupinek z minulých let

a prosíme, aby se i oni přihlašovali. Buď na email:

info@valklobouky.charita.cz nebo na telefonu

739524368. Děkujeme za Vaši pomoc!

Tříkrálová sbírka a žehnání koledníčkům: Letošní

sbírka proběhne ve dnech ve všech3. - 4. ledna

farnostech našeho regionu. Zveme všechny koledníky

na tříkrálové požehnání, které proběhne při mši sv.

v sobotu 4. ledna v 8.30 ve farním kostele. Seřaďte se,

prosím, do průvodu před začátkem u Pastoračního

domu. Po požehnání bude připravena snídaně, po

které mohou koledníci vyjít na obchůzku. Předem

děkujeme za Vaši štědrost a přije' koledníků ve Vašich

domovech.

Život farnos':

Sbírka na splacení dluhu PD a na inves'ce bude na Slavnost Narození Páně 25. 12.
a

Slavnost Zjevení Páně („Tří králů“) – doporučený zasvěcený svátek – připadá

na . Při mších sv. se bude žehnat zlato, kadidlo, voda a křída: VK v 7:00pondělí 6. ledna

a 17:30; TICH 16:00; LAČ 16:00; ŠT 17:30.
a

Kurz „Manželské večery“: začne v pondělí 13. 1. 2020 v 18:30h v PD. Ještě jsou volná

místa. Informace na webu Centra pro rodinu a na plakátech.
a

Kalendáře na rok 2020 jsou k dostání v sakris%i, případně na faře. Cena 80 Kč/kus.
a

Betlémské světlo od dnešního dnebude k dispozici ve všech kostelích.

žalmy:

Neděle - 22.12.: Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

Narození Páně - v noci  24.12.: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Narození Páně - 25.12.: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Svátek sv. Štěpána  - 26.12.: Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.

Svátek sv. Rodiny  - neděle 29.12.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí

po jeho cestách.

Slavnost Matky Boží - 1.1.:  Bože, buď milos'v a žehnej nám!


