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Nedělní žalm: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ – ČÁST I.
Velikonoční tajemství, základ obrácení
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přije% radostné zvěs&
oJežíšově smr& azmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství
lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá, velmi konkrétní, takže
nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“. Kdo věří v toto
poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami,
za%mco se ve skutečnos& rodí zOtcovy lásky, z jeho rozhodnu%
darovat život v hojnos& (srov. Jan 10,10). Pokud však budeme
naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se
propadneme do propas&, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo
už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé drama&cké
prožitky jednotlivců ispolečnos&.
V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého
křesťana obrá&t slovy, která jsem napsal mladým lidem
vapoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže
ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když
přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě
osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou
láskou a nech se jí očis"t. Tak budeš moci být vždy jako
znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří
do minulos&: mocí Ducha Svatého je stále aktuální a skrze víru nám
dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících.

Život farnos%:
Pastýřský list
o. arcibiskupa najdete
na webu farnos&
a

Sbírka na Svatopetrský
haléř vynesla 95.460,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať.
a

Sbírka na PD a inves%ce
bude příš& neděli 8. 3.
a

a

BIBLICKÁ HODINA:
DNES s o. Janem na téma:
Když mi evangelium
nedává smysl (příš% neděli
s o. Pavlem na téma:
Marnotratný syn nebo
otec?).
a

Ministrantský výšlap:
čtvrtek 5. 3. Sraz v 10h
na dvoře fary. Konec mší
sv. v 17:30h ve farním
kostele. Vezměte si sebou
sportovní oblečení na ven.
a

POSTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA FARNOSTI:
sobota 28. 3. v Klobučanu
s plk. gšt. Armády ČR
P. Jaroslavem Knichalem,
hlavním kaplanem
armády.
a

Postní almužna: můžete si
vzít postní pokladničky
a ukládat ušetřené peníze
z vašeho postu
na dobročinné účely.

Charita Valašské Klobouky oznamuje, že na začátku tohoto měsíce
spus&la provoz nové služby. Jedná se o .Domácí zdravotní péči
Cílem této služby je umožnit lidem v době nemoci a snížené
soběstačnos& zůstávat ve svém domácím prostředí a zachovat
nebo zlepšit kvalitu jejich života, a co nejvíce oddálit jejich umístění
v nemocnici nebo ústavním zařízení. Služba je poskytována
vdomácím prostředí klientů a je indikována prak&ckým lékařem
nebo ošetřujícím lékařem vnemocnici.
Provozní doba je závislá na potřebách klientů a doporučení lékaře.
Bližší informace a kontakty najdete ve vývěskách a na našem webu.

Otázky pro starší dě" a mládež pro 2. neděli postní:
1. Kdo byl s Ježíšem na hoře?        2. Kdo na hoře promluvil?

PRVNÍ PÁTEK a PRVNÍ SOBOTA
V pátek v 7h a v 17:30h. Celodenní adorace – prosím,mše sv.
zapište se na adorační hodiny. z důvodu exerciciíZpovídání
o. Jana ráno pouze přede mší sv. a od 8h do 9h. Odpoledne
od 16h do 17:20.
V sobotu od 16:45h, od 17:30h.Mariánské večeřadlo mše sv.

Texty příš& NEDĚLE
(2. neděle postní)

1. čtení: Gn 12,1-4a
žalm: 33

2. čtení: 2 Tim 1,8b-10
evangelium: Mt 17,1-9



Den
Lit. 

oslava
Místo Čas Úmysl

TICHOV 16:30 J

Za � rodiče Manišovy, � 2 syny, � 2 vnuky, � rodiče 

Změlíkovy a jejich sourozence, za � Josefa Staňka

a jeho rodiče a BP pro * rodiny

Klobouky 16:45 Křížová cesta

KLOBOUKY 17:30 P Na poděkování PB za 60 let života

KLOBOUKY 7:00 P
Za 75 let života, za � rodinu Slavíkovu a Theiberovu,

za � rodiče z obou stran a PB pro * rodiny a za DO

Klobouky Zpovídání: o. Pavel Macura

POTEČ 17:30 P
Za � Anežku Macháčovu, � manžela

a ochranu Boží pro * rodinu

Lačnov 16:00 Křížová cesta

ŠTUDLOV 16:00 P
Za � manžela, rodiče Fojtíkovy, Čížovy

a celou * a � rodinu

KLOBOUKY 17:30 P
Za � Jana Žáka, rodiče z obou stran, švagra Františka, 

DO, ochranu a PB pro * rodinu

Klobouky 18:00 V Tichá adorace

KLOBOUKY 7:00 P
Za � rodiče Novákovy, bratra Josefa, � rodinu 

Krpenskou s prosbou o ochranu PB pro * rodinu

Klobouky
Celodenní adorace

zpovídání (8:00-9:00 a 16:00-17:30)

KLOBOUKY 17:30 P Za � Ludmilu Švachovu , její � rodiče a BP pro * rodiny

KLOBOUKY 17:30 J
Za � Marii Zůbkovou k nedožitým 100. narozeninám, 

jejího manžela, � rodinu a BP pro * rodinu

TICHOV 17:30 P Za � Annu Manišovou, � rodiče a sourozence

KLOBOUKY 7:00 J Za � manžela, 2 � rodiče a BP pro * rodinu Křížkovu

LAČNOV 8:30 P

Za � manžela, syna, bratra, � Vlastu Královou

a jejího syna, za ochranu a PB a zdraví pro rodinu 

Zvonkovu a Královu a DO

KLOBOUKY 8:45 J Za farníky a dobrodince farnosti

ŠTUDLOV 10:30 P
Za � manžela, oboje rodiče, DO a za dar zdraví

pro celou * rodinu Chovancovu

KLOBOUKY 10:30 J Za � rodiče, jejich � syna, DO, ochr. Boží pro * rodiny

KLOBOUKY 18:00 J

Za � manžela, jeho � 3 bratry, �  rodiče z obou stran,

� 2 sestry, 2 švagry, vnuka , DO, poděkování za dar 

života 50 let a za BP pro * rodiny
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P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch
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