
Texty příš# Neděle
(13. neděle v mezidobí)

1. čtení: 2 Král 4, 8-16
žalm: 89

2. čtení: Řím 6, 3-11
evangelium: Mt 10, 37-42

Život farnos+:
Závěrečná mládežnická
mše sv. bude v pátek
26. 6. v 19h ve farním
kostele.
a

Školení vedoucích
farních táborů bude
v neděli 28. 6. od 13:30
do 17:30 na PD.
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Nedělní žalm: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!

Kněžská a jáhenská svěcení
V sobotu 27. června budou otcem arcibiskupem vysvěceni pro naši arcidiecézi tři
novokněží. Mezi nimi také náš bratr jáhen Vojtěch.
V sobotu 11. července bude otcem biskupem Antonínem vysvěceno pět jáhnů. Prosíme
o modlitbu za budoucí pastýře:
Pane Ježíši, jenž povoláváš do své služby muže, aby se stali rybáři lidí. Vyvolil jsi také našeho
jáhna Vojtěcha, kterému chceš vkládáním rukou a modlitbou kněžského svěcení otce
arcibiskupa předat účast na svém svátostném kněžství. Prosíme Tě, aby z něho byl dobrý
kněz podle Tvého srdce. Ať vyniká pevnou vírou, hlubokou nadějí a horlivou láskou.
Ať všechna jeho práce a obě' přispívají k rozmnožení Boží slávy. Pošli mu ochotné
spolupracovníky, kteří mu pomohou nést (hu služby, a dej mu srdce vnímavé pro jejich
potřeby. Tvůj Duch ať mu udělí k jeho službě všechny potřebné dary a posiluje ho v dobrém
až do konce, aby po naplněném životě mohl vejít v radost svého Pána. Neboť Ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen. Zdrávas Maria, …

Poděkování

Děkujeme mladým za přípravu a realizaci Noci kostelů minulý
pátek a spolču II. stupně za pomoc s přípravou obrázků pro
dě'na další školní rok.
A

Děkujeme také společenství živého růžence za finanční dar,
ze kterého byly pořízeny oltářní plachty na dobu postní
a velikonoční.
A

Poděkování patří také všem, kteří sloužili a pomáhali při
čtvrteční mši sv. s otcem arcibiskupem na poděkování za 15 let
fungování Charity Valašské Klobouky.

Pletení obvazů bude proza'm pokračovat následujícím
způsobem. Kdo má ještě doma přízi, může až do konce tohoto
roku pokračovat v pletení. Upletené obvazy pak můžete inadále
odevzdávat, jak je zvykem. Kdo už přízi nemá, prosím, nekupujte,
ani neshánějte žádnou jinou přízi. Ani my už přízi objednávat
nebudeme. Pletení se u nás proza'm zorganizačních afinančních
důvodů pozastavuje. Přicházíme ale s novou nabídkou. Je to
jednoduché pletení čtverců o velikos)asi 25x25cm ze zbylé vlny.
Tyto čtverce se splétají dohromady avznikají tak deky, které se
posílají do misijní. Pokud se chcete zapojit, prosím, zapište se
v zákris)i a následně vámnejpozději do konce června
poskytneme další informace.

Autobus na kněžské svěcení 27. 6. NEPOJEDEpro malý zájem
Autobusy na primici 6. 7. ANO – odjezdy budou v příš'ch
Farních listech (ještě je možnost zapisovat se)

V sobotu 4. 7. vstoupí
do manželství ve farním

kostele tyto páry:
v 11h pan Jozef Lysák
z Brumova a sl. Adéla
Ročáková z Brumova;

ve 14h pan Petr Kyjanka
z Valašských Klobouk

a sl. Hana Manová
z Vlachovy Lhoty.

Fotogalerie
Milí farníci,na webových stránkách farnos'(www.faraklobouky.cz) vodkazu „fotogalerie“ najdete
fotky z přepisování Bible, slavnos'Ducha Svatého a Božího Těla.

TextText

v 19:30



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

22.6.
KLOBOUKY 17:30 J

Za � rodiny Kamasovu,

Odehnalovu a Schneiderwindovu

KLOBOUKY 7:00 P

Za � rodiče a prarodiče Obadalovy

a jejich � děti a ochranu

a pomoc Boží pro * rodiny

Klobouky Zpovídání: o. Pavel Macura

POTEČ 18:30 J
Za � Josefa Rumana, dvoje � rodiče,

jejich � děti a za PB pro * rodiny a DO.

KLOBOUKY 17:30 J
Za � Marii Poláchovu, manžela, dceru

a DO s prosbou o požehnání pro * rodinu

Klobouky 18:15 Tichá adorace

LAČNOV 18:30 P Za * a � pětapadesátníky

Klobouky Adorace a zpovídání

KLOBOUKY 17:30 J
Za � manžela, DO a za rodinu Daňovu

a Trchalíkovu s prosbou o ochranu PM

KLOBOUKY 19:30 P Mládežnická mše

OLOMOUC 9:30 Kněžské svěcení 

TICHOV 19:00 J Za * a � rodinu Šomanovu

KLOBOUKY 7:00 J
Za � Stanislava Talafu,

* a � rodinu Talafovu a Trčkovu

LAČNOV 8:30 J Za � Jana a Marii Zádrapovy a * rodinu

KLOBOUKY 8:45 F
Za � manžela, � rodiče Změlíkovy

a Poláchovy, PB pro * rodiny

ŠTUDLOV 10:30 F
Za � manžela, rodinu Vašíčkovu,

Kurtinovu a sestry

KLOBOUKY 10:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 18:00 P
Za � Františku a Karla Slovákovy

a celou * rodinu

NE

28.6.

 13. neděle 

v mezidobí

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B   22. - 28. června 2020

P = o. Pavel; J = o. Jan; F = o. František

ST

24.6.

Slavnost 

Narození 

sv. Jana 

Křtitele

8:00-9:30

ČT

25.6.

PÁ

26.6.

16:00-17:15

SO

27.6.


