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Organizace farnos* v době MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ (12. 10. - 25.10. vč.)
BOHOSLUŽBY – všední den ve farním kostele (časy sjednoceny na 7:30h a na 17:30h),

vobcích dle rozpisu. Na bohoslužbě může být přítomna pouze rodina, která má úmysl, vpočtu

8 lidí (je-li vás méně, oslovte přátelé, sousedy, ať se kapacita využije) – celkem nás může být 10.
a

BOHOSLUŽBY – Neděle:
Bude POUZE mše sv. jako na jaře – (více na webu farnos)).přenos v 8:30h
Od 10h do 11h bude ve farním kostele podávání sv. přijímání – najednou vždy pro skupinu 10

lidí (více nás být v kostele nesmí). Když vyjde, teprve přichází další.
a

ZPOVÍDÁNÍ:
30 min. před každou mší sv. + středa od 8h do 9h a pátek od 16h do 17:20h.
a

ADORACE:
celodenní v pátek po ranní mši sv. do večerní (prosím, zapisujte se)
a

PASTORAČNÍ DŮM A KAPLANKA: UZAVŘENY!
Nebudou probíhat žádná setkání (schóly, ministran*, biřmovanci, kurz pastoračních
pomocníků…)
a

Pamatujme na křesťanské prostředky naší víry, naděje a lásky a prosme Boha o pomoc
a ochranu duchovní cestou:
- ŽIVOT V MILOSTI POSVĚCUJÍCÍ (nemít žádný těžký hřích)
- MODLITBA NAD BIBLÍ (sy*t se Božím Slovem, které se stává Tělem)
- EUCHARISTIE A ADORACE (dle možnos0a zdravotního stavu)
- RŮŽENEC – spojme se celé rodiny v modlitbě KAŽDÝ DEN VE 20h
a

Pouť za obnovu a nová kněžská povolání v sobotu 17. října ODLOŽENA
Pouť se uskuteční letos v našem farním kostele po skončení mimořádných opatření.

Drazí bratři a sestry,
z rozhodnu* vlády ČR pla* od pondělí 12. 10. 2020 nová hygienická opatření, která kromě

jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří

ji vedou. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se:

co nám *m chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se

podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou pro)zdi. Proto

prosím o následující:

- Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.

- Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější

svátos*. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla

vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených dese) lidí, kteří se

předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky.

- Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie růžencové, se modleme

posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je

mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.



Den Lit. Oslava Místo Čas Úmysl

PO

12.10.
KLOBOUKY 17:30

Za � manžela Josefa, dvoje � rodiče

a ochranu pro * rodinu Fučkovu
ÚT

13.10.
KLOBOUKY 17:30 Za � Františka Trčku, � sestru a * rodinu

KLOBOUKY 7:30
Na poděkování za dar života

s prosbou o BP do dalších let

POTEČ 17:30 Za � rodiče Baránkovy a Slánské a * rodinu

LAČNOV 16:30 Za � rodinu Zvonkovu, Holbovu a * rodiny

KLOBOUKY 17:30 Za � Terezii a Josefa Tomaštíkovy a * rodinu

ŠTUDLOV 17:30 Za � rodinu Čížovu, Trochtovu a Mačkovu

KLOBOUKY 7:30
Za � rodiče Hrabinovy, jejich � rodiče

a sourozence a * rodiny

KLOBOUKY 8:00 Celodenní Adorace

KLOBOUKY 17:30
Za � Františka Obadala, � dceru, � rodiče 

Obadalovy a ochranu  a pomoc Boží pro * rodiny

KLOBOUKY 7:30
Za � prarodiče Petrůjovy,

� děti, snachu Zdenu a DO

KLOBOUKY 17:30 Za * a � rodinu Pavlackou

KLOBOUKY 8:30 POUZE PŘENOS - Za farníky a dobrodince farnosti

V období od 13. 9. do 10. 10.
Z vody a Ducha svatého se staly Božími dětmi:

Kryštof Častulík, Adela Teresa Grynfelder, Dan Josef Trchalík, Amálie Jana Minaříková, Oliver Trčka, 

Tobiáš Knapčík, Veronika Hlaváčková, Viktorie Spáčilová, Šimon Juřica, Tamara Řepková

Jsme se rozloučili s těmito drahými zesnulými:

František Číž *1936, Jaroslav Hořák *1951, Milada Sošková *1937, Ludmila Procházková *1944, Marie 

Fusková *1929, Zdenka Kyselá *1959

ČT

15.10.

Památka

sv. Terezie 

od Ježíše

SO

17.10.

Památka

sv. Ignáce

Antiochijského

Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se

můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v

rodinách.

- Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svatého

přijímání jednotlivcům.

- Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehná

                                                                                                 + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    12. října - 18. října 2020

ST

14.10.

NE

18.10.

29. neděle

v mezidobí

Žalm: Vzdejte Hospodinu slávu a moc!

1. čtení: Iz 45, 1-6      2. čtení: 1 Sol 1, 1-5     Evang.: Mt 22, 15-21

PÁ

16.10.


