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Příš% neděli 13. 9. – hody farnos(, Farní den
a 14. 9. adorační den farnos(

Život farnos(:

PODĚKOVÁNÍ všem, kteří
Mše sv. ve farním kostele: 7.00h a 18.00h z 24. neděle v mezidobí se podíleli na přípravě
Hodová mše sv.: v 10:00h na náměs% v Kloboukách – při mši sv. a průběhu krásné slavnos'
udílení svátos' biřmování
přijme první sv. přijímání 64 dě& celé naší farnos'
FARNÍ DEN: od 14h na farním dvoře: bohaté občerstvení, o. arcibiskupem minulou
dechová hudba, hry a soutěže pro dě', skákací hrad, ry&ři, řízená neděli. Velké Pán Bůh
degustace vín z arcibiskupských sklepů – přijďte se setkat napříč zaplať!
SBÍRKA na inves(ce
celou farnos$ a všemi generacemi v přátelské atmosféře.
a dluh PD bude příš&
Pondělí 14. 9.: adorační den za bohoslovce a nová kněžská povolání neděli 13. 9.
Slavné mše sv. ke c'Sv. Kříže: v 7.00h a v 17.30h (při večerní mši
Návštěvy NEMOCNÝCH:
sv. poděkují dě'za první sv. přijímání)
o.
Pavel: pondělí od 9h;
CELODENNÍ ADORACE: vedená společenstvími a vyplněná
o.
Jan: středa v Tichově,
'chou adorací se službami jednotlivých farníků (prosím, zapište se)
čtvrtek v Lačnově;
Prosíme, kdo by chtěl darovat ovečku na farní den, ať se ozve o. Vojtěch: pondělí
panu Marku Slovákovi z Poteče.
Klobouky, středa v Poteči.
Prosíme také o napečení buchet a přinesení na společný stůl
Setkání
prvokomunikantů:
v neděli odpoledne přímo na farní den.
pondělí od 17:30h
Příprava na BIŘMOVÁNÍ: přihlašujte se na přípravu k přije& v kostele a následně
svátos' křesťanské dospělos' a služby, která začne od 2. 10. na PD. Vezměte si s sebou
2020 od 17:30h v kostele a následně na PD ve 14-denním cyklu. červené knížečky.
Přihlašovat se POUZE OSOBNĚ (ne přes rodiče či známé) OBZOR: setkání 9.9. od 16h
S VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU (web farnos') o. Pavlovi do 27. 9. na PD (host: P. Jan Berka).
2020. Nejmladší biřmovanci mohou být ročník narození 2004. Zkouška spojených sborů
Nabízíme oddělenou přípravu také starším ročníkům, kteří by se (Klobuky – Lačnov –
scházeli individuálně. Předpokládané biřmování bude na podzim Študlov) na klobucké hody:
2021. Těšíme se na vás!
úterý od 18:30h v kostele.
ČTVRTKY PRO DĚTI – každý čtvrtek (když je škola) mše sv. Setkání ekonomické rady:
s promluvou pro dě' v 17h!. Od 15:45h na kaplance spolčátko středa od 19:30h na faře.
pro schóly – nebojte se, zpívat umí každý. Od 16:00h na PD Poslední týden přihlášek
ministrantské schůzky – zveme nové kluky ke službě u oltáře. na kurz pastoračních
Dě*, přiveďte své kamarády a staňte se misionáři ve svém okolí! pomocníků!
MLÁDEŽ V PÁTEK – každý pátek (krom pátku, kdy je mládežka) Manželské večery: začnou
budou promluvy při mši sv. v 17:30h také pro mládež. Přijďte od 5. 10. – více informací
poděkovat Pánu za uplynulý týden a pozvat ho do nadcházejícího na plakátku.
víkendu. Mše sv. ve všední den není dlouhá.
DĚKANÁTNÍ POUŤ
Hledáme nové kavárníky! – jsme moc rádi, že farní kavárna ZA OBNOVU RODIN
má již své místo v nedělním životě farnos'. Děkujeme za přízeň. A NOVÁ KNĚŽSKÁ
Zveme všechny, kteří ještě neokusili krásu a chuť dobré kávy, POVOLÁNÍ – 17. října
zvláště po nedělním kázání a eucharis'i. Zveme také do našeho v Olomouci: Přihlašujte se
týmu nové tváře ochotné věnovat čas službě druhým. Děkujeme již nyní v sakris'ích. Rodiny
předem!
s dětmi budou mít slevu!
Nedělní žalm: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
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P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 7. září - 13. září 2020
Den

Lit. oslava

P = o. Pavel; J = o. Jan; V = o. Vojtěch; M = j. Michal
Místo
Čas
Úmysl
16:30

P

KLOBOUKY 17:30

J

ÚT
Narození
KLOBOUKY 17:30
8.9. Panny Marie

V

PO
7.9.

ST
9.9.

TICHOV

KLOBOUKY
Klobouky
POTEČ

ČT
10.9.

PÁ
11.9.

SO
12.9.

7:00

P

8:00-9:30
18:30

J

KLOBOUKY 17:00

J

Klobouky

17:45

M

LAČNOV

18:30

V

ŠTUDLOV

18:30

P

Penzion

10:00

P

KLOBOUKY 17:30

J

KLOBOUKY

V

7:30

Klobouky 8:30-10:00
Klobouky

11:00

J

Klobouky

12:30

P

Za

rodiče Jana a Marii Šebákovy,
prarodiče a DO
Za manžela, dvoje rodiče a * rodinu
Za Karlu Cmajdálkovou (1.výročí)
a její rodinu
Za Radovana, Jaroslava, Marii
a rodiče Žvakovy a Řehákovy, dar zdraví
a Boží ochranu pro rodinu Žvakovu
Zpovídání: P. Pavel Macura
Za rodiče, syna, * rodinu Masařovu a DO
za Jaroslavu a Aloise Pechancovy, vnučku
Blanku, Elišku Brychtovu a * a rodinu
Tichá adorace
Za manžela, rodiče, s prosbou o dar zdraví
a víry pro celou rodinu Marečkovu
Za * a Marie a Ludmily
Mše svatá
Za Jindřišku Manovu a dar zdraví pro * rodinu
Za Josefa a Alenu Hřibovy (1. výročí),
sourozence
Zpovídání dětí před 1. sv. přijímáním
Svatba: Dominik Machů a Aneta Trchalíková
Křty dětí

Žalm: Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý.
1. čtení: Sir 27,33-28,9 2. čtení: Řím 14, 7-9 Evang.: Mt 18, 21-35
24. neděle KLOBOUKY 7:00 V
Za * a rodinu Radochovu a Smištíkovu
v mezidobí
Žalm: Nezapomínejte na Boží skutky!
NE
Hody:
1. čtení: Nm 21, 4-9 2. čtení: Flp 2, 6-11 Evang.: Jan 3, 13-17
13.9. Povýšení
Za farníky a dobrodince farnosti.
Náměstí
Svatého
10:00 P
VK
Za prvokomunikanty a jejich rodiny
Kříže
KLOBOUKY 18:00

J

Za

Marii Hrnčířovu, Pavla Gabka,
Tomáše a Marii Žáčkovy a DO

Svatební ohlášky – do manželství chtějí vstoupit v sobotu 12. 9.:
ve farním kostele v Brumově pan Dominik Juřica z Poteče a sl. Adéla Adamušková z Brumova
ve farním kostele v Kloboukách pan Dominik Machů z Loučky a sl. Aneta Trchalíková ze Smoliny

