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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI – 1. kolo příš3 neděli 6. 9.
Vezměte si, prosím, s sebou na mši sv. tužku. Příš% neděli bude moci každý účastník mše sv.
navrhnout kandidáta do pastorační rady farnos'. Ti, kteří získají nejvíce hlasů a budou s %m
souhlasit, postoupí do užšího hlasování, které proběhne v neděli 20. 9. Obce, ve kterých
jealespoň 1x za týden mše sv. budou vybírat svého kandidáta. Chceme, aby byla zastoupena
celá farnost. Promýšlejme a modleme se za tuto volbu!a

Ze stanov o ustanovení pastorační rady: Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření
farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno
srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba
a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Úkolem pastorační
rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnos), radit se o nich, nalézat možnos)

řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat.
Na základě znalos* situace farnos) podílet se na vytváření pastoračního programu. Hledí
do budoucnos)a podílí sena vytváření vizí, aby byla farnost živá i pro další generace.

ZAČNĚME ŠKOLNÍ ROK DOBROU SV. SMÍŘENÍ
Tento týden bude více zpovědníků. Ve středu dopoledne: 2;
v pátek odpoledne: 2 (zveme zvláště mládež). Navíc: sv. zpověď
pro školní dě%– čt od 16h do 17h (2 zpovědníci).
a

Od 3. 9. začínají mše sv. ve čtvrtky v 17h a jsou vždy
s promluvou pro dě% žehnání(ve školním roce). Tento čtvrtek
aktovek – přineste si je s sebou (nejen prvňáčci).

GESTA A DRŽENÍ TĚLA PŘI MŠI SV. – oznámení v celém
děkanátě Val. Klobouky – platnost od 1. 9. 2020
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: vcírkvi. (Katech. katolické církve)
Drazí farníci,chceme tuto jednotu, která je jedním ze znaků církve,
projevit také sjednocením postojů agest při mši sv. Podohodě
skněžími děkanátu, na základě všeobecných pokynů k římskému
misálu z roku 2000 (nejnovější vydání z roku 2015) a upřesnění
norem diecézním biskupem otcem arcibiskupem Janem
Graubnerem, jsme se rozhodli sjedno't postoje při mši sv.
vnašem děkanátě následujícím způsobem:
Čás% mše sv., které je potřebné sjedno%t v naší farnos%:
Výzva (Modlete se, bratři a sestry) nebo (Modleme se, aby Bůh
přijal) - (sedíme) včetně odpovědi lidu
Po odpovědi na výzvu (Tajemství víry) až do doxologie včetně
„AMEN“ (klečíme nebo sedíme)(Skrze něho a s ním…) - v lavici
mimo lavice (klečíme nebo stojíme)
Vstáváme až se řekne „AMEN“.
Celý text je na nástěnce a na webu farnos).
Děkujeme za pochopení a nasazení. Věříme, že společné postoje
přispějí k naší vzájemné jednotě v děkanátě i celé diecézi.

Kněží děkanátu Valašské Klobouky
Nedělní žalm: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Život farnos%:
Setkání prvokomunikantů
– v pondělí 31. 8. v 17:30
na mši sv. s promluvou
pro dě% a následně v PD.
a

Pěší a cyklo POUŤ
na Sv. Hostýn: 4. – 6. 9. –
nutné se přihlásit – více
info na plakátku.
a

VYJDE FARNÍ KALENDÁŘ –
oznamujeme, že s ním
můžete počítat na přelomu
října a listopadu.
a

Blíží se uzávěrka
přihlášek na kurz
pastoračních pomocníků
ve farnos% – neváhejte,
těšíme se na vás!
a

DARY PRO KNĚŽSKÝ
SEMINÁŘ – Místo a dobu,
kam se budou moci
přinášet oznámíme
v příš%ch FL.

Svatební ohlášky –
do manželství chtějí vstoupit:

v sobotu 5.9.2020 v 11h
ve far. kostele pan Aleš

Smolík sl. Ivaz Klobouk a
Adámková z Klobouk.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

31.8.
KLOBOUKY 17:30 V

Za � rodiče Macháčovy, � prarodiče,

bratry a * a � rodinu
ÚT

1.9.
KLOBOUKY 17:30 J

Za dar uzdravení, za � Marii Válkovu,

� Jana Mlčúcha, * a � rodiny a DO
KLOBOUKY 7:00 P Za všechny, kdo prokazují dobro druhým

Klobouky
Zpovídání:

kněz  z Újezda u VK + P. František Ponížil
Poteč 17:30 V Adorace a zpovídání

POTEČ 18:30 V
Za � rodiče, � bratra, � dceru

a dar zdraví a ochranu pro * rodinu

KLOBOUKY 17:00 P
Za � manžela Miroslava Trochtu,

� rodiče z obou stran a * rodiny
Klobouky 17:45 M Tichá adorace
Lačnov 17:30 J Adorace a zpovídání
LAČNOV 18:30 J Za � rodiče Jahodovy a celou * a � rodinu
Študlov 17:30 V Adorace a zpovídání

ŠTUDLOV 18:30 V Za � rodiče Poláchovy
KLOBOUKY 7:00 P Za � syna Zdeňka Škodu a * rodinu

Klobouky 
Adorace

(zpovídání 6:30-8:30 a 16:00-17:20 )
KLOBOUKY 17:30 V Za � Miloslava Dorničáka, DO a * rodinu
Klobouky 10:00 M Křest dětí
Klobouky 11:00 H Svatba: Aleš Smolík a Iva Adámková
Klobouky 16:45 Mariánské večeřadlo 

KLOBOUKY 17:30 J Na poděkování za 80 let života * a � rodinu

KLOBOUKY 7:00 J
Za 2 rodiče, � manžela Václava, za * rodinu, 

manželku, děti a vnuka Jakuba a Martinu
TICHOV 7:30 V Za � manžela a oboje rodiče
LAČNOV 8:30 P Za � Annu Šenkeříkovou (1. výročí)

KLOBOUKY 8:45 J Za * a � rodinu Šulíkovu a Šenkeříkovu

ŠTUDLOV 10:30 P
Na poděkování za 90 let života,

za dar zdraví do dalších let

KLOBOUKY 10:30 J
Za � Danu Kolajovou, � dceru

a manžela a * rodinu Kolajovu
KLOBOUKY 18:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

ČT

3.9.

Památka

sv. Řehoře 

Velikého, 

papeže

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 31. srpna - 6. září 2020
P = o. Pavel; J = o. Jan; V = o. Vojtěch; M = j. Michal; H = o. Petr Káňa

ST

2.9.

8:00-9:30

1. čt.: Ez 33, 7-9     2. čt.: Řím 13, 8-10     Evang.: Mt 18, 15-20

PÁ

4.9.

1. pátek

v měsíci
6:30-17:15

SO

5.9.

1. sobota

v měsíci

NE

6.9.

23. neděle

v mezidobí

Žalm: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!


