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Texty příš$ NEDĚLE
(6. neděle v mezidobí):
1. čtení: Sir 15, 16-21
Žalm: 119, 1-2.4-5.1718.33-34
2. čtení: 1 Kor 2,6-10
evangelium: Mt 5, 17-37

Od 10. 2. do 16. 2. probíhá NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
a

Jde o výzvu udělat něco i pro své manželství, udělat si čas
na sebe, udělat něco víc pro svého muže, pro svoji ženu a pro
nás oba. Věnovat čas pro upevnění manželského vztahu.
V našem děkanátě nabízíme několik akcí, které můžete využít
k obohacení manželského života. Tuto nabídku najdete
na stránkách Centra pro rodinu, na plakátech ve vývěskách.
Na některé akce je nutné se přihlásit:
středa 12.2. od 18h: posezení pro manžele (snoubence) při
víně, s projektovanou přednáškou Marka Gungora,
amerického pastora a psychologa na PD v Kloboukách.
Vstupné dobrovolné. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu.
pátek 14. 2. od 17h: mše sv. a setkání s manžely Smékalovými
– Luhačovice.
Sobota 15. 2. od 16h: (nejen) pro mládež Na kafe s manželi
Kvapilíkovými (sál Elektra v Luhačovicích). Pokud se nemáte
jak dopravit, kontaktujte o. Jana.
Sobota 15. 2. od 19:30h: Valentýnský ples ve Študlově.
Vstupenky kupujte ve farní kavárně po mši svaté nebo
objednejte na Centrum pro rodinu.
a

11. února: 28. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Život farnos&:
Sbírka na splacení dluhu
a inves&ce: DNES (9.2.)
Spolčo pro II. st. ZŠ:
DNES (9.2.) v 16h na PD.
DĚKANÁTNÍ BIBLICKÁ
HODINA: o. Jan - téma:
Záchranný kurz podle
Bible (příš) neděli Mons.
Marian Dej: Co se skrývá
pod ' kovými listy?)
Setkání rodičů a dě$
připravujících se na 1. sv.
přijímání: pondělí /
čtvrtek (10./13.2.) –
začínáme na mši sv.
v 17:30 promluvou pro
dě& ve farním kostele.
Pokračování na PD.
Nemocné v Lačnově
navš)ví o. Jan ve čtvrtek
13. 2.
a

a

a

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopo%te a jste ob%ženi, a já
vás občerstvím.“ (Mt 11,28)
Ježíš hledí na zraněné lidstvo. Má oči, které vidí, které si
všímají, protože hledí do hloubky a nejsou lhostejné, ale
zastavují se a pohlížejí na celého člověka, na každého člověka
v jeho zdravotní situaci, aniž by někoho vyřazovaly, ale
každého zvou, aby vstoupil do jeho života a zakoušel něhu.
Drazí nemocní bratři a sestry, nemoc vás zvláštním způsobem
staví mezi ty, kdo „se lopo) a jsou ob)ženi“, a tak přitahují
pohled Ježíšova srdce. Z něho přichází světlo pro vaše temné chvilky a naděje ve vaší
sklíčenos-. On vás zve, abyste šli k němu: „Pojďte.“ V něm to-ž najdete sílu překonat
nepokoj a otázky, jež ve vás vyvstávají při této „noci“ těla a ducha.
(výňatky z listu papeže Fran)ška k letošnímu dni nemocných – celý text na webu farnos))
V naší farnos&bude svátost nemocných udělována při mši sv.: ve čtvrtek 13. 2. v Lačnově;
v pondělí 17. 2. v Tichově; ve středu 19. 2. v Poteči; ve čtvrtek 20. 2. ve Študlově; v pátek
21. 2. v Kloboukách.
Nedělní žalm: Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
a

a

P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 10. - 16. února 2020
P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch; H = Mons. Marian Dej

Den Lit. oslava

Místo

Památka
Tichov
PO
sv.
10.2. Scholastiky KLOBOUKY

KLOBOUKY
ST
12.2.

Klobouky

Čas

Úmysl

Modlitba růžence

16:30
17:30

J

Za

manžela Karla, * a

7:00

J

Na poděkování Bohu za 80 let života, manžela,
oboje rodiče, * a rodinu a DO
Zpovídání: P. Martin Rumíšek z Luhačovic

8:00-9:30

Za
POTEČ

17:30

J

Študlov

16:00

V

LAČNOV

16:00

J

KLOBOUKY

17:30

J

Klobouky

18:00

V

ČT
13.2.

rodinu Tvarůžkovu, Filgasovu a Mačkovu,
bratry Aloise a Josefa, ochranu PM
pro * rodiny a jejich děti
Adorace Nejsvětější Svátosti

Za
Za

rodiče Martinkovy, rodinu Martinkovu
a Vítkovu, za dar zdraví a BP pro * rodinu
manžela Josefa Ročáka, za rodiče Ročákovy
a rodinu Sedláčkovu a Urubkovu
Tichá adorace
Adorace a zpovídání

Klobouky 16:00-17:15
PÁ
14.2.

SO
15.2.

rodinu Strnkovu a DO

KLOBOUKY

17:30

J

Za manžela Františka Kolaříka, rodiče Kolaříkovy
a Fuskovy a za dar zdraví a ochranu Boží pro * rodinu

KLOBOUKY

7:30

J

Za rodiče, prarodiče, švagrovou
a bratrance a BP pro celou * rodinu

Klobouky

10:00

V

Křty dětí

TICHOV

17:30

P

Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY

7:00

J

Za osobu, jeho rodiče a DO
Miroslava Matušince (1. výročí) a rodiče
Hrabinovy
Za Marii a Josefa
Změlíkovy, rodinu a DO,
s prosbou o dar zdraví a BP pro celou rodinu

Za

LAČNOV

8:30

J

KLOBOUKY

8:45

P

10:30

J

Za syna Josefa a Boží ochranu
pro * rodinu Mačkovu a Masařovu

KLOBOUKY

10:30

P

Za Vratislava Naňáka (10.výročí),
s prosbou za * rodinu a za uzdravení

KLOBOUKY

18:00

H

NE 6. neděle
ŠTUDLOV
16.2. v mezidobí

Za

Miroslava Sáblíka, rodiče Sáblíkovy
a Šenkeříkovy, za * a rodinu

