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Nedělní žalm: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Eucharis$cká hodina – doplňující informace
Eucharis#cká hodina je duchovní společenství. Nejde o společné setkávání, ale o osobní
závazek k modlitbě před svatostánkem nebo při adoraci, alespoň půl hodiny za měsíc.
Z dekretu Eucharis#cké hodiny:

Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý
týden, minimálně však jednou za měsíc.

Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) můžete získat
plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci.

Arcibiskup olomoucký nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce
mši svatou za živé a zemřelé členy.
Členové dostanou modlitební knihu společenství. Stále se můžete přihlásit v sakris$i.
Inspirací nám mohou být také slova sv. Jana Pavla II.: „Po bohoslužbě Ježíš zůstává s námi
v Nejsvětější Svátos& stále přítomen a volá nás, abychom se k Němu vrá&li během týdne,
abychom strávili nějaký čas v &chos& v Jeho přítomnos&, aby se... rozvinulo naše osobní
přátelství s Ježíšem, naším Spasitelem.“

Život farnos$:
SBÍRKA na potřeby
farnos$ a splacení dluhu
PD bude PŘÍŠTÍ NEDĚLI
(21. 6.).
a

Setkání biřmovanců:
v pátek 19. od 19h na PD.
a

První sv. zpověď
prvokomunikantů: v sobotu
20. ve farním kostele. Ve
14h: 3.A + Lačnov, v 15h:
3.B + Študlov, v 16h: 3.C +
Val. Příkazy a další. Od 17h
neformální setkání s rodiči
a dětmi na farním dvoře.
a

Mše sv. na Kutech bude
v neděli 21. 6. od 15h.
Mše sv. v 10:30h ve
Študlově NEBUDE.

Texty příš+ Neděle
(12. neděle v mezidobí)
1. čtení: Jer 20, 10-13

žalm: 69
2. čtení: Řím 5, 12-15

evangelium: Mt 10, 26-33

Charita Valašské Klobouky slaví 15 let
V rámci oslav přijede otec arcibiskup Jan Graubner, který je také
delegátem České biskupské konference pro charitu a sociální
služby. Požehná zrekonstruované prostory Charity a bude slavit
mši sv. za všechny bývalé i současné pracovníky a jejich klienty.
Mše sv. ve čtvrtek začíná ve farním kostele mimořádně v 18h.

Liturgické okénko – sv. přijímání
Svaté přijímání je jedním z nejdůležitějších prvků mše sv.
Několik prak#ckých rad:
1. Kdy vycházím z lavice? – když slyším cinknu, zvonku – tato
část má podobu procesí, ve kterém kráčím vstříc Pánu (tzn.
nečekám, až kněz odejde od oltáře)
2. S čím přicházím? – s modlitbou a touhou, aby do mého
srdce vstoupil Bůh (módní trendy ostatních hodno,m až před
kostelem)
3. Jak přijímám? - Na zvolání kněze: „Tělo Kristovo“, odpovím
zřetelně „Amen“ a přijmu Krista
a) Do úst: otevřu POŘÁDNĚ ústa a nastavím jazyk k přijmu,
Eucharis#e
b) Na ruku: (jednu pod druhou)dám před sebe dlaně rukou
a (prsty mám u sebe a dlaň nastavímvytvořím Kristu trůn
tak, aby Eucharis#e nemohla upadnout), udělám malý krok
do strany a přijmu před zraky kněze svaté přijímání (nikam
Eucharis#i neodnáším)
Podávající kněz musí z vašeho gesta pochopit, jestli chcete
přijmout do úst nebo na ruku (svěšené ruce či pootevřená
ústa nejsou příliš návodná)
4.       Jak se vracím do lavice? – obohacen(a) největším
darem – živým Kristem, za který v duchu především DĚKUJI

Poděkování
Ještě jednou ze srdce děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na přípravách a samotném průběhu čtvrteční slavnos#
Těla a Krve Páně. Děkuji také všem, kteří se modlili, aby vše dobře
dopadlo a celá naše farní rodina přijala bohaté plody Eucharis#e.

Kněžské svěcení
a primice jáhna Vojtěcha
Stále je možnost zapisovat
se v sakris#ích kostelů
na autobus na kněžské
svěcení (sobota 27. 6.,
Olomouc) a primici (pondělí
6. 7. 15:00, Sv. Antonínek).



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 17:30 J

Za � rodinu Chovancovu, � manžela

a dar zdraví a ochranu Boží

pro * rodinu Chalupovu a Válkovu

TICHOV 18:30 P
Na poděkování za přijaté dobrodiní s prosbou 

o dar zdraví těla i duše pro * rodiny

KLOBOUKY 7:00 J Za � rodiče Vaňkovy a rodinu Tátosovu

Klobouky Zpovídání: Mons. Marián Dej ze Slavičína

POTEČ 18:30 P
Za � Josefa Cahla, jeho � rodiče

a sourozence a celou * rodinu Cahlovu

ČT

18.6.
KLOBOUKY 18:00 A

Na poděkování za 15 let fungování Charity 

Valašské Klobouky, její zaměstnance, 

dobrodince a klienty

KLOBOUKY 7:00 P
Na poděkování za 50 let života

s prosbou o dar zdraví do dalších let

Penzion 10:00 J Mše svatá

Klobouky Adorace a zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za � Karla Mozgvu a � rodiče Kostkovy,

s prosbou o BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:30 J
Za � manžela, � syna, � rodiče, bratry, 

švagra a DO a BP pro * rodiny

Klobouky 11:30 J Křty dětí

TICHOV 19:00 P Za � Stanislava a Františku Zichovy a DO

KLOBOUKY 7:00 J

Za � manžela Jana, � rodiče Marii

a Emila Sáblíkovy a � rodiče Františku

a Jana Mačkovy

LAČNOV 8:30 P Za * a � osmdesátníky z Lačnova

KLOBOUKY 8:45 J
Za � syna Vlastimila, � rodinu Ptáčkovu,

DO a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu

KLOBOUKY 10:30 J
Za � rodiče Helenu a Jana Švachovy, � sestru 

Janu, DO s prosbou o BP  pro celou * rodinu

KÚTY 15:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 18:00 J
Za � rodiče Aloisii a Aloise Matulovy,

DO a BP pro * rodiny

8:00-9:30

PÁ

19.6.

Slavnost 

Nejsvětějšího 

Srdce 

Ježíšova

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B   15. - 21. června 2020

P = o. Pavel; J = o. Jan; V = j. Vojtěch; A = Mons. Jan Graubner

PO

15.6.

ST

17.6.

16:00-17:15

SO

20.6.

Památka 

Neposkvrně-

ného Srdce 

Panny Marie

NE

21.6.

 12. neděle

v mezidobí


