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Nedělní mezizpěv: Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

Čtvrtek 11. června – slavnost Těla a Krve Páně
Kristus chtěl zůstat přítomný pro svou církev jedinečným
způsobem. Když se chystal obětovat na kříži pro naši spásu,
chtěl abychom měli jeho svátostnou přítomnost – památku
lásky, kterou nás miloval až do krajnos(. Svou přítomnos)
v eucharis(i zůstává tajemně mezi námi jako ten, který nás
miloval a který se za nás vydal. Eucharis(e utváří církev. Ti, kdo
přijímají eucharis(i, jsou mnohem úžeji spojeni s Kristem.
Stejným poutem je Kristus spojuje se všemi věřícími v jednom
jediném Těle: v církvi. Přijímání obnovuje, posiluje
a prohlubuje toto přivtělení k církvi, které již bylo uskutečněno
křtem. (Katechismus katolické církve).
Ve svátek Božího Těla budeme slavit jedinou eucharis#i
na znamení jednoty celé farnos# společnou mší sv. Z důvodu
hygienických opatření bude sloužena na náměs( vedle
Mariánského sloupu. Program slavnos#:
17:00 modlitba růžence světla (společenství živého růžence)
17:30 slavná mše sv.
po mši sv. a dáleprůvod k soše sv. Jana Nepomuckého
do kostela, kde bude na hlavním oltáři zakončen zpěvem Te
Deum a svátostným požehnáním.

Život farnos%:
DNES JE FARNÍ KAVÁRNA!
h

Děkuji za sbírku na
potřeby farnos% a dluh
PD, která vynesla
116.000,- Kč. Děkuji také
několika anonymním
dárcům za větší finanční
obnos. Upřímné Pán Bůh
zaplať.
a

Spolčo pro II. stupeň ZŠ:
dnes (7.6.) od 16h na PD.
a

Setkání prvokomunikantů:
pondělí 8. 6. od 17:30h
v kostele.
a

Ministrantská schůzka
ve čtvrtek 11.6.2020
od 15:30h na PD.
a

NOC KOSTELŮ: pátek
12. 6. 2020. V našem
kostele je pro vás
připraven program od 19
do 22 hodin. Více se
dozvíte na plakátcích.
h

VÝROČÍ SCHOL v Poteči
(10. a 20.): děkovná mše
sv. v kostele sv. Václava
v Poteči v sobotu 13. 6.
ve 14h. Jste srdečně
zváni!
a

Tábory: dle posledních
informací budou moci
proběhnout. Výběr máte
na plakátcích. Školení
VŠECH vedoucích táborů
proběhne v neděli 28. 6.
od 13:30 do 17:30 na PD.

Kněžské svěcení a primice našeho bratra jáhna VOJTĚCHA
Svěcení bude v sobotu 27. června 2020 v 9:30h v Olomouci

a

Z naší farnos( bude vypraven autobus. Můžete se přihlašovat
v sakris(i. Z důvodu hygienických opatření nebude do katedrály
umožněn vstup bez místenek. Ty budou pro všechny, kteří
pojedou autobusem.
a

Primice bude v pondělí 6. července 2020 v 15:00h v poutním
areálu na Svatém Antonínku nad Ostrožskou Lhotou, odkud
Vojtěch pochází. Opět bude vypraven autobus, můžete
se hlásit v sakris#i. Na primici místenky třeba nejsou!

Texty příš- Neděle
(11. neděle v mezidobí)

1. čtení: Ex 19, 2-6a
žalm: 100

2. čtení: Řím 5, 6-11
evangelium: Mt 9,36- 10,8

Diecézní společenství EUCHARISTICKÉ HODINY
Minulou neděli jsme vás, milé sestry a milí bratři, vyzvali
k zapojení se do diecézního společenství eucharis(cká hodina.
a

Adorace je místem a časem čerpání, naslouchání Bohu,
vystavení se jeho požehnání. Sv. Jan XXIII. řekl: „Důvod, proč
ochladla lidská srdce a proč celý svět je pokryt temnotou, je
proto, že ustala adorace.“
a

Co to konkrétně obnáší? - věnovat min. půl hodiny za měsíc
adoraci - času setkání s Pánem (modlitby nejsou předepsány,
mohu s Ním mluvit v duchu, číst Písmo sv., naslouchat mu…);
může se dít při výstavu nebo jen před svatostánkem. Nemocní
se mohou stát také členy )m, že se spojí s Pánem v kostele
v duchu na dálku. Zapsat se do společenství můžete
v sakris(ích.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

8.6.
KLOBOUKY 17:30 P

Za � Františku Bednářovu, její dceru,

DO, s prosbou o BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:00 P
Za � rodiče Antonína a Marii Kovaříkovy

a � sourozence

Klobouky Zpovídání: o. Jan Berka

POTEČ 18:30 J
Za � rodiče Novákovy, � syna

a * i � rodinu Rojákovu a Novákovu

KLOBOUKY 7:00 J
Na poděkování za 50 let života s prosbou

o dar zdraví do dalších let

náměstí 

Klobouky
17:30 P

Za celou farní rodinu a požehnání

pro obce a město naší farnosti 

Klobouky 18:30 Průvod s Eucharistií 

Klobouky Adorace a zpovídání

KLOBOUKY 17:30 J
Za � rodiče Baďurovy a Šarátkovy,

DO a BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:30 P Za * a � rodinu Novosadovu a DO

Poteč 14:00 P
Za všechny dřívější i současné členy

potečské schóly

TICHOV 19:00 J
Za � rodiče Bodlákovy, syna Josefa,

snachu Marii a * rodinu

KLOBOUKY 7:00 P

Za � bratra Josefa, rodiče Annu a Václava

a prarodiče Marii a Metoděje

a BP pro celou rodinu

LAČNOV 8:30 J Za � rodiče Ovesné a Zvonkovy, DO a * rodinu

KLOBOUKY 8:45 P Za farníky a dobrodince farnosti

ŠTUDLOV 10:30 J
Za � manžela Josefa

a celou * a � rodinu Fuksovu a DO

KLOBOUKY 10:30 P

Za � manžela, dvoje � rodiče, � bratra,

2 švagrové a � švagra

a Boží ochranu pro * rodiny .

KLOBOUKY 18:00 J
Za � rodiče, 2 � bratry

a * a � rodinu Valčíkovu a Filákovu

16:00-17:15

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B   8. - 14. června 2020

P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch

ST

10.6.
8:00-9:30

SO

13.6.

Památka

sv. Antonína

z Padovy, 

kněze 

NE

14.6.

 11. neděle

v mezidobí

ČT

11.6.

Slavnost Těla 

a Krve Páně, 

doporučený 

zasvěcený 

svátek

PÁ

12.6.


