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Nedělní žalm: Hospodin je mé světlo a má spása.

AKTIVITY K PROŽÍVÁNÍ ROKU „BOŽÍHO SLOVA“
„Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi
byla veselím a rados# srdce.“ (Jer 15,16)
a

1) (Nejen) rodinné opisování evangelií
Od tohoto dne začínáme přepisovat evangelia po rodinách
či jednotlivých farnících. Dnes dostane první rodina arch
k přepsání úryvku evangelia. Následně navš&ví další rodinu
či jednotlivého farníka (např. nemocné, seniory apod.) –
nejlépe nikoho z příbuzenstva, ale někoho, s kým se známe
třeba jen od vidění z návštěv bohoslužeb. Při návštěvě si
přečteme úryvek již přepsaný a ten, který má být přepsán
&m, komu předáváme. Každá rodina na to má zhruba 3 dny.
Po necelých 3 měsících by měla být napsána všechna čtyři
evangelia, která následně svážeme do knihy a přineseme
slavnostně na 3. neděli velikonoční (26. dubna) na mši sv.,
ve které budeme rozjímat nad úryvkem evangelia
o emauzských učednících. Těšíme se na vaše hojné zapojení
a na nový „farní evangeliář“. Můžete pořídit také fotku
z přepisování, která bude uveřejněna na webu farnos+.
Pravidla i Písmo sv. jsou přiložena.
2) Děkanátní biblické hodiny
Každou neděli (od 2. 2. do 22. 3. vč.) od 16:30 zvou kněží
na Pastorační dům ve Valašských Kloboukách k tématům
vycházejícím z Bible. Jednotlivá témata jsou uveřejněna
na plakátku. Písmo sv. je stále aktuální a promlouvá i do
našich dnů. Věříme, že Bůh promlouvá i dnes ke každému
srdci, které je mu otevřené. Těšíme se na vás.
3) Výzva: Přeč$Bibli za rok
Na webu farnos+ (www.faraklobouky.cz), na nástěnce
a několik vý+sků máte v kostele – najdete návod na přečtení
Bible za jeden rok. Pojďme do toho spolu!
a4) Bible a moderní technologie
Nainstalujte si Bibli do mobilu (můžete číst na zastávce
či v dopravním prostředku, v čekárně u doktora, doma
i v kostele při soukromé adoraci…).

Život farnos$:
Ve sbírce na PD
a inves+ce se minulou
neděli vybralo 78 710,-
Kč. Pán Bůh zaplať
za vaše dary.
a

Mše sv. za veřejné
představitele našich
obcí: pondělí 27. 1.
v 17:30h ve farním
kostele.
a

Biblické tance: středa
29. 1. v 18h na PD.
a

Mše sv. s promluvou
pro dě$: čtvrtek 30. 1.
v 17:30 ve farním
kostele. Prosíme dě+,
aby si přinesli své
bible.
a

Náboženství pro
dospělé s o. Janem:
čtvrtek 30. 1. v 18:30
na PD.
a

Mládežnická mše sv.:
pátek 31. 1. v 19:30.
Po mši svaté bude
o. Ondřej Talaš
udělovat novokněžské
požehnání.
a

Pouť do Šternberka –
odjezdy autobusů:
Poteč 6.10,
Val. Klobouky 6.15,
Študlov 6.30, Lačnov –
točna 6.50
a

Beseda s promítáním
fotek „Perla Afriky
očima dětské lékařky“
o Ugandě s Veronikou
Janáčovou: sobota
1. 2. v 18:30 na PD.

Představení našich prvokomunikantů farnos$: neděle
2. 2. v 8:30 v Lačnově a v 10:30 ve farním kostele.
a

Kurz efek$vního rodičovství: začíná od 4. února. Přihlášky
na Centru pro rodinu.
a

Valentýnský ples ve Študlově: sobota 15. 2. Vstupenky
zakoupíte v kanceláři Centra pro rodinu.



Den Lit. Oslava Místo Čas Úmysl

Tichov 16:30 V Adorace Nejsvětější Svátosti

KLOBOUKY 17:30 P Za veřejné představitele obcí naší farnosti

KLOBOUKY 7:00 J Za � sestru a za těžce nemocnou sestru

Klobouky Zpovědní služba: Mons. Jan Můčka z Újezdu u VK

POTEČ 17:30 P Za * a � rodinu Strnadovu, Vaškovu a Zábojníkovu

Klobouky 15:00 Pohřeb: Za �  Bohuslava Nedavašku

Študlov 16:30 V Adorace Nejsvětější Svátosti

Lačnov 17:30 P
Za � rodiče Jaroslava a Františku Vlčkovy, dceru 

Ludmilu, ochranu a pomoc Boží pro * rodinu a za DO

KLOBOUKY 17:30 J
Za � syna a manžela, rodiče, DO, dar zdraví

a BP pro * rodiny

Klobouky 18:00 V Tichá adorace

Klobouky 16:00 P Adorace a zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za � Ladislava Maděřiče, dvoje � rodiče, švagry,

DO a dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

KLOBOUKY 19:30 H Mládežnická mše sv.

Klobouky 12:00 Křty dětí

Klobouky 16:45 Mariánské večeřadlo

KLOBOUKY 17:30 P
Za � Aloise a Marii Ptáčkovy, � syna Břetislava

s prosbou o ochranu PM a pomoc Boží pro * rodiny

TICHOV 17:30 J

KLOBOUKY 7:00 J Za � rodiče Pechancovy a Tkadlecovy, * rodinu a DO

LAČNOV 8:30 J
Na poděkování za 70 let života a za dar zdraví pro 

celou rodinu Trčkovu

KLOBOUKY 8:45 P Za � Karla Šomana, s prosbou o dar víry pro * rodiny

ŠTUDLOV 10:30 J
Za � manžela Josefa Macháče, dvoje � rodiče,

za dar zdraví a BP pro celou * rodinu

KLOBOUKY 10:30 P Za rodiny dětí, které jdou letos k 1. sv. přijímání

KLOBOUKY 18:00 P Za � manžela Jiřího Pechance a za * a � rodinu
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P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B   27. ledna - 2. února 2020

P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch; H = novokněz o. Ondřej Talaš
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