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SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI
Za necelý měsíc budou Velikonoce. Nevíme, jak je budeme moci oslavit. Co však můžeme
a k čemu jsme po celou dobu postní vyzýváni ústy sv. Pavla: , je vykonat„Smiřte se s Bohem!“
DOBROU a POCTIVOU svátost smíření. Opět to vypadá, že nebude moci být hromadné
zpovídání – proto si, prosím, již nyní plánujte a zajděte k poc&vě připravené zpovědi
s dostatečným předs&hem. Příležitos( je mnoho, využijte je:
Po, St – So: 6:30 – 6:50 (ve středu navíc: 8:00 – 9:00) Po – So: 16:45 – 17:20 (v pátek již od 16:00)
Navíc tento pátek před 4. nedělí postní se zapojíme do světové inicia#vy papeže Fran#ška
a BUDEME ZPOVÍDAT také po mši sv. od 18:30 do 20:30h.
ROK SV. JOSEFA
Krom naučných videí určených pro dě) a zvlášť také pro dospělé, s možnos( odpovědět
na kvíz (děkujeme, že zasíláte odpovědi), připomínáme : Kázání o sv.„Josefské středy“
Josefovi, modlitby ke splnění plnomocných odpustků, které lze získat právě ve středu
za obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce a úkon zbožnos)
ke c) sv. Josefa). Po modlitbě sv. růžence (každý den) se budeme modlit modlitbu ke sv.
Josefu – vždy po „Zdrávas Královno“.
Od středy 10. 3. začíná novéna ke sv. Josefovi – tzn. 9-) denní modlitba do slavnos) Sv.
Josefa (19. 3.). Texty najdete u bočního vchodu nebo webových stránkách farnos).

MŠE SV. A PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ V LAČNOVĚ
Po dobu mimořádného opatření, které zakazuje překračovat hranice okresů, bude nedělní
mše sv. v Lačnově z důvodu menší kapacity než ve farním kostele POUZE pro rodinu
a rodinou pozvané v 9:30h. Počty lidí nahlásí rodina dopředu panu Marcelu Krahulíkovi.
Po mši sv. pro ty, kteří sledují např. přenos z farního kostelase bude podávat sv. přijímání
a nemohou z výše uvedených důvodů jet do Klobouk, .10:15h - 10:30h před kostelem
VÝZVA LEKTORŮM
Prosíme lektory, aby se zapisovali na čtení při mši sv. – v neděli se zapisujte, prosím,
na kaplance, přes týden v kostele na stolku u bočního vchodu. Děkujeme.

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ
1. Víra nás zve, abychom přijímali pravdu a stali se jejími svědky před Bohem a přede všemi
našimi bratry a sestrami.

Přijmout a žít pravdu zjevenou v Kristu znamená v této postní době nechat se především
proniknout Božím slovem, které církev předává z generace na generaci. Tato pravda není
intelektuálním konstruktem, vyhrazeným několika vybraným, nadřazeným a důstojným. Je
poselstvím, kterého se nám dostalo a kterému můžeme porozumět inteligencí svého srdce,
pokud bude otevřené pro nezměrného Boha, který nás miloval dříve, než jsme si to sami
uvědomili. Touto pravdou je sám Kristus. Zcela na sebe vzal naše lidství, a (m se stal cestou –
náročnou, ale otevřenou všem – která vede k plnos)života.

Ti, kdo prožijí půst v odříkání a v prostotě svého srdce, objeví Boží dar a pochopí, že jsme
stvořeni k Božímu obrazu a podobě a v něm dojdeme plnos). Ten, kdo přijme chudobu apos( se,
stává se chudým s chudými a „shromažďuje“ bohatství lásky přijímané a sdílené. Takto chápaný a
žitý půst nám pomáhá milovat Boha a bližního. Jak učí sv. Tomáš Akvinský, láska je jako „hnu(
zaměřující se pozornos( na druhého tak, že se milující, považuje za spojeného s ním v jedno“.

Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy přijmeme Boha do svého života a dovolíme mu,
aby si u nás „učinil příbytek“ (srov. Jan 14,23). Pos)t se znamená osvobodit svůj život ode všeho,
co ho okupuje, od přemíry informací – pravdivých či nepravdivých –, spotřebních produktů,
abychom otevřeli brány svého srdce tomu, který k nám přichází zcela chudý, ale „plný milos)a
pravdy“ (Jan 1,14); Syn Boha Spasitele.

Sbírka minulé neděle na inves#ce vynesla 79.500 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH: tento týden v obvyklé dny a časy.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 7:00 J
Za všechny těžce nemocné a umírající

a požehnání pro jejich rodiny
KLOBOUKY 17:30 V Za � manžela, � příbuzné z obou stran a * rodiny
Klobouky Křížová cesta (společenství schola Ovečky)

KLOBOUKY 17:30 P
Za � rodinu Kamasovu,

Odehnalovu a Sneiderwindovu 

KLOBOUKY 7:00 P
Za * a � z rodiny Ptáčkové,

Konečné, Rajové, Hajdové a DO
Klobouky Příležitost ke sv. smíření: P. Pavel Macura

KLOBOUKY 17:30 J

Za � Aloisii Pechancovou, manžela,

syna Josefa, sestru Janu, vnučku Blanku

a * a � rodinu Pechancovu
KLOBOUKY 7:00 J

KLOBOUKY 17:30 V Za � manžela, * a � rodinu Daňovu a Trchalíkovu
Klobouky 18:00 M Tichá adorace

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Celodenní adorace

Klobouky Příležitost ke sv. smíření: P. Pavel Macura

Klobouky Křížová cesta (společenství ministarantů)

KLOBOUKY 17:30 P
Za � rodiče Obadalovy, � syny,

zetě, snachu, vnuka a * rodinu
Klobouky Příležitost ke sv. smíření: P. Jan, P. Votěch

KLOBOUKY 7:30 P
Za � Pavla, � sestru Janu, � rodiče

a uzdravení nemocné osoby
Klobouky 10:00 M Křestní obřady

KLOBOUKY* 17:30 J
Za � Annu Světinskou, její � rodiče,

za ochranu a pomoc Boží pro * rodiny
KLOBOUKY* 6:00 J

KLOBOUKY* 7:00 P Za � rodiče Poláchovy a BP pro * rodinu
KLOBOUKY* 8:00 J

Přenos KLOBOUKY* 9:00 P Za � rodiče Bajzovy, * a � rodinu a DO
LAČNOV* 9:30 R Za � Ludmilu Kudelovu (1. výročí)
LAČNOV Podávání sv. přijímání

KLOBOUKY* 10:00 V Za � rodiče Šeré, * rodinu a DO
KLOBOUKY* 11:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B     8. března - 14. března 2021

ÚT

9.3.

ST

10.3.

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

PO

8.3.

16:40-17:20

ČT

11.3.

8:00-9:00

PÁ

12.3.

18:30-20:30

NE

14.3.

SO

13.3.

4. neděle 

postní

7:30-16:30

16:00-17:20

16:40-17:20

10:15-10:30
4. neděle 

postní
KLOBOUKY* 11:00 P Za farníky a dobrodince farnosti
KLOBOUKY* 18:00 V Za � Emila Zůbka, jeho � manželku a * rodinu

* Na tyto mše svaté je třeba se předem zapsat v kostele či na kaplance.


