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PODĚKOVÁNÍ ZA HODY A FARNÍ DEN
Ještě jednou děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci slavnostní mše
sv. a farního dne. Za organizaci dopolední bohoslužby panu Tomáši Cahlovi a městu
Valašské Klobouky; chlapům, kteří stavěli pódium; paní Vlčkové za kvě'novou výzdobu;
kostelníkům, ministrantům, spojenému sboru, dechové hudbě, schóle, rodičům
prvokomunikantů, zdravotní službě, děvčatům – pořadatelkám prvokomunikantů a všem,
kteří přispěli modlitbou, rukou k dílu i finančně. Za organizaci celého farního dne panu
Mar'nu Kudelovi; chlapům za nachystání i sklizení celého prostoru; manželům Káňovým
za program pro dě'; všem, kteří sloužili ve stáncích i na stanoviš+ch pro dě'; hudbě
v podání našich mladých ministrantů; ochotným ženám za napečení buchet na společný
stůl; dárcům oveček: panu Matyášovi, Slovákovi, Liškovi a Juřicovi; všem, kteří jste přišli,
abychom společně strávili požehnaný čas.

Materiální pomoc kněžskému semináři v Olomouci
Představení semináře prosí o ovoce, zeleninu, zavařeniny
a trvanlivé potraviny (brambor již mají dostatek). Můžete je
přinést . Kdo byv pátek 25. 9. od 9h do 17h na Pastorační dům
chtěl přispět finančně, může dát obálku o. Pavlovi. Každé
pondělí je v kapli semináře sloužena mše sv. za všechny
dobrodince. Jménem představených předem děkuji. o. Pavel

Život farnos":
Sbírka na potřeby
farnos" minulou neděli
vynesla 87.600,- Kč.
Děkujeme.
a

Přihlášky na biřmování
do PŘÍŠTÍ NEDĚLE (27. 9.
do rukou o. Pavla).
Přihlásit se může ročník
2004. Zveme i dospělé,
budou mít přípravu
odděleně. První příprava
v pátek 2. 10. od 17:30h
v kostele.
a

Farní kalendář: vyjde
na přelomu října
a listopadu.
a

Farní knihovna se otevírá:
v pondělí 21. 9., 16h - 17h.
a

Spolčo malé schóly: čtvrtek
od 15:45h na kaplance.
a

Ministran": čtvrtek
od 16:00h na PD.
a

MISIJNÍ KLUBKO: pro dě(

ZŠ v pátek 25. od 16h na
PD.
a

Konference POSLANÝ
se vzhledem k aktuální
situaci ruší a přesouvá

NA KOHO SE OBRÁTIT, když potřebuji vědět
Křest: první sv. přijímání: biřmování:br. Michal, o. Jan,
o. Pavel, o. Pavel, o. Vojtěch,svatba: návštěva nemocných:
Pastorační dům: zapsání mše sv.:o. Jan, o. Vojtěch,
společenství: ministran":o. Pavel, br. Michal a o. Vojtěch,
schóly, varhaníci, kostelníci, akolyté: lektoři:o. Pavel; o. Jan,
farní web: knihovna: úklid, kvě"ny:o. Jan, br. Michal,
o. Vojtěch, br. Michalnástěnky:
Kontakty (telefony i e-maily) jsou na farních stránkách:
www.faraklobouky.cz

Poděkování otce Karla Janíčka
Milí farníci a přátelé, ke svým pětapadesá(nám jsem od Vás
dostal různou formou – sms, telefonní hovor, e-mail, Klobúcký
zpravodaj – spoustu přání. Jelikož jich bylo opravdu hodně

a nechci na nikoho s poděkováním zapomenout, chci tedy Vám
všem gratulantům poděkovat touto cestou. Opravdu a upřímně

děkuji Vám všem za vzpomínky, přání a přátelství. Můžu Vás
ujis(t, že i já na Vás také s láskou v srdci vzpomínám, přeji Vám
vše dobré a modlím se za Vás. Nosím Vás stále ve svém srdci
a nedá se na Vás zapomenout, vždyť jsem s Vámi prožil čtvr(nu
svého života! Mějte se na Valachoch krásně a třeba se zase
někdy uvidíme.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

TICHOV 16:30 J Za * a � Marie a Ludmily

KLOBOUKY 17:30 P Za � rodinu Beňovu a Valčíkovu ze Smoliny

Lipov 15:00 Pohřeb: Za � P. Pavla Jagoše

KLOBOUKY 17:30 V
Za � Irenu a Josefa Adámkovy,

jejich rodiče a celou * rodinu

KLOBOUKY 7:00 J
Za � manžela a * a � rodinu

Fojtíkovu a Manovu
Klobouky Zpovídání: P. Jan Berka

POTEČ 18:30 P Za � rodiče Adámkovy a DZ pro * rodinu
Slavičín 17:00 P Mše sv. s o. biskupem (20 let Charity Slavičín)

KLOBOUKY 17:00 J
Na poděkování za 70 let života

s prosbou o požehnání do dalších let 
Klobouky 17:45 M Tichá adorace

LAČNOV 18:30 R
Za � Aloise Rumana, jeho sourozence,

* a � rodinu Rumanovu.
ŠTUDLOV 18:30 V Za � rodinu Čížovu a celou * rodinu
Klobouky Zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za � rodiče Fuskovy,

* a � rodinu Fuskovu a Trochtovu
Klobouky 18:15 Adorace a chvály

SO

26.9.
KLOBOUKY 7:30 V

Za DZ pro Danu Žákovu

a � rodinu Polačikovu

farnost 

Újezd u VK
P

7:00 (Újezd), 8:20 (Slopné),

9:40 (Újezd), 11:00 (Drnovice)
KLOBOUKY 7:00 J Za farníky a dobrodince farnosti

TICHOV 7:30 V Za � rodiče Ptáčkovy, * rodinu a DO 

LAČNOV 8:30 V
Za  80 let života, DZ, � manžela a bratra, 

ochranu PM pro * rod. Sucháčkovu a Kolajovu
KLOBOUKY 8:45 J Za � Miroslava Fuska a jeho � rodiče

ŠTUDLOV 10:30 V
Za � Ludmilu Surovčákovu, manžela,

oboje � rodiče, sourozence a za * rodiny

KLOBOUKY 10:30 J
Za � manžela Stanislava Vypušťáka,

jeho � otce a � rodiče Haramiovy

KLOBOUKY 18:00 R
Za � rodinu Cahlovu, Červenkovu

a Mališovu a za * rodinu

ČT

24.9.

PÁ

25.9.

NE

27.9.

26. neděle

v mezidobí

Žalm: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

1. čtení: Ez 18, 25-28     2. čtení: Flp 2, 1-11     Evang.: Mt 21, 28-32

16:00-17:20

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 21. září - 27. září 2020

P = o. Pavel; J = o. Jan; V = o. Vojtěch; M = j. Michal; R = o. Roman Janáč

PO

21.9.

sv. Matouše, 

apoštola

ST

23.9.

Památka

sv. Pia

z Pietrelciny, 

kněze
8:00-9:30

ÚT

22.9.


