
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

šFARNÍ LISTY c. 8
3. neděle velikonoční   |    18. 4. 2021    |    www.faraklobouky.cz

Začíná týden modliteb ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
vrcholící příš+nedělí DOBRÉHO PASTÝŘE
a

Sv. Josef: senopovolání
Svatý Josef nám dává tři slova, klíčová pro povolání každého
znás. První slovo je . Každý z nás sní o naplnění svého života.sen
Zeptáme-li se lidí, jak by vyjádřili svůj životní sen jedním slovem,
snadno si dokážeme představit odpověď: láska. Právě láska
dáváživotu smysl,protožeodkrývá jeho tajemství.
a

Druhým slovem, kterým se vyznačuje cesta svatého Josefa
a jeho povolání, je . Z evangelií vyplývá, že Josef žil zcelaslužba
pro druhé, nikdy pro sebe. Svou lásku osvobodil od čehokoli
sobeckého,atakseotevřel ještěplodnější službě.
a

Tře( aspekt, jímž se vyznačuje každodenní život svatého Josefa
a našeho povolání: je to . S (m souvisí jeho důslednávěrnost
avytrvalá pracovitost, se kterou se věnoval svému povolání
tesaře (srov. Mt 13,55). Jeho pracovitost neinspirovala tehdejší

články novin, nýbrž inspiruje po stale( každodenní život

každého otce, každého pracujícího, každého křesťana. Povolání

to*ž, stejně jako život, uzrává díky každodenní věrnos*. Tato

věrnost je tajemstvímrados*.

(výňatky z poselství papeže Fran#ška ke Světovému dni za

povolání – celý list najdete na webových stránkách farnos#)

Modlitba sv. Jana Pavla II. za povolání
a

Otče svatý, pohleď na dnešní lidstvo,

jehož život je ještě silně poznamenán nenávis(,

násilím a útlakem, ale žízeň po spravedlnos*,

pravdě a milos* znovu nachází místo v mnoha srdcích,

jež očekávají toho, kdo jim přinese spásu,

kterou jsi uskutečnil skrze svého Syna Ježíše.

Je třeba odvážných hlasatelů evangelia

a velkorysých služebníků trpícího lidstva.

Prosíme tě, pošli své církvi svaté kněze,

kteří by posvěcovali tvůj lid skrze prostředky tvé milos*.

Pošli mnoho zasvěcených mužů a žen,

kteří by ukazovali tvou svatost uprostřed světa.

Pošli na svou vinici svaté dělníky,

kteří by pracovali s horlivou láskou

a vedeni tvým Svatým Duchem přinášeli

Kristovu spásu až na konec země. Amen.

Život farnos0:
Slavnost MANŽELSTVÍ
bude v neděli 9. května
2021 při „hrubé“ mši sv.
Zveme páry, které mají

kulaté nebo půlkulaté

výročí, a chtějí se této

slavnos* zúčastnit, aby

se přihlásily do 1. května
na Centrum pro rodinu:

tel. 605 206 302, e-mail:

cprvalasskeklobouky@ado.cz.

V se můžeKloboukách

zapisovat i sakris*i.
a

ADORAČNÍ DEN a den
modliteb za bohoslovce
ve ŠTUDLOVĚ
Proběhne v pátek 23. 4.

od 15h. Zapište se,

prosím, na adoraci.

Od 18h společná.

V 18:30 mše sv.

(ve čtvrtek mše sv.

nebude).
a

Sbírka minulé neděle

činila 30.030 Kč. Pán Bůh

zaplať za vaše dary.
a

Sbírka příš+ neděle
(25. 4.) bude
na křesťanská média.

V sobotu 24. 4. chtějí

ve farním kostele

v Kloboukách vstoupit

do manželství
a

pan Radek Ďulík
z Valašských Klobouk

a sl. Barbora Dohnanská
z Nedašovy Lhoty.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 15:00 J Pohřeb: Za V  Miladu Čechovu
KLOBOUKY 17:30 V Za dar uzdravení nemocné osoby

TICHOV 18:30 R Za V Marii Staňkovu (1. výročí) a * rodinu

ÚT

20.4.
KLOBOUKY 17:30 R

Za V Janu Zúbkovou, manžela,

2 syny a * a V rodinu Šimšálkovu
KLOBOUKY 7:00 V Za V Františka a za * rodinu
Klobouky Zpovídání: P. Vojtěch Radoch

POTEČ 18:30 P
Za V Petra a Annu Macháčovy (3 výročí)

a * i V rodinu Macháčovu a Hořákovu

KLOBOUKY 17:30 V
Za V Marii Krajíčkovou, V manžela,

dar zdraví a BP pro celou rodinu
Klobouky Tichá adorace

LAČNOV 18:30 P
Za V rodiče z obou stran, jejich V děti,

s prosbou o dar zdraví pro celou * rodinu
KLOBOUKY 7:00 R

Klobouky Celodenní adorace
Klobouky Zpovídání: P. Pavel Macura

KLOBOUKY 17:30 P
Na poděkování za přijatá dobrodiní,

za * rodinu a DO
ŠTUDLOV Adorační den

ŠTUDLOV 18:30 P Za bohoslovce a nová kněžská povolání
KLOBOUKY 7:30 V Za nová kněžská povolání
Klobouky 11:00 P Svatba:  Radek Ďulík a Barbora Dohnanská

KLOBOUKY 17:30 P
Za V Františku a Karla Slovákovy

a celou * a V rodinu

KLOBOUKY 7:00 V
Za V Františku a Aloise Marcaníkovy,

jejich V rodiče a dar zdraví pro * rodinu
TICHOV 7:30 J Za V rodiče Krejčovy a V syna

LAČNOV 8:30 J
Za V rodiče Trčkovy, Janáčovy,

ostatní V z rodiny a za * rodinu
přenos KLOBOUKY 8:30 V Za V Boženu Poláchovou, * a V rodinu a DO

KLOBOUKY 10:00 J
Za V rodiče Staňkovy, Častulíkovy, Čurečkovy, 

DO a za * rodiny
ŠTUDLOV 10:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 11:30 V
Za 55 let manželství, V dceru, V oboje rodiče

a sourozence a za * rodiny

KLOBOUKY 18:00 R
Za V rodiče Poláchovy, V švagry,

V neteř a * rodinu

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    19. dubna - 25. dubna 2021
P = o. Pavel; J = o. Jan; V = o. Vojtěch; R = o. Roman; M = j. Michal

PO

19.4.

ST

21.4.

8:00-9:00

ČT

22.4.
18:00-18:30

PÁ

23.4.
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sv. 

Vojtěcha

7:30-17:20

16:00-17:20

15:00-18:20

SO

24.4.

NE

25.4.

4. neděle 

velikonoční

4. neděle 

velikonoční


