
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

šFARNÍ LISTY c. 10
5. neděle velikonoční   |    2. 5. 2021    |    www.faraklobouky.cz

Modlitební maratón růžence na popud papeže Fran)ška
Papežská rada pro novou evangelizaci uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc
květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé
církve'“. Třicet poutních míst se bude střídat ve vedení každodenního živě přenášeného růžence
v 18.00 hodin (středoevropského času) za ukončení pandemie samotné i jejích následků.
Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii. Svatý otec tuto inicia$vu zahájí
1. května a také zakončí. Papež zmínil, že pandemie nerozlišovala a zasáhla lidi všech kultur,
vyznání, sociálních a ekonomických vrstev. Každého z nás zasáhla svým způsobem: nemoc, smrt
blízkých, ztráta zaměstnání, odloučení od přátel a rodin, zvýšený tlak na mnohé profese
aspoustu dalších situací aokolnos* změnilo náš život. Mnoho lidí v těchto dobách hledá jistoty
a přidržet se něčeho, co je pevné. Ten, kdo je naší jistotou a pevným bodem je právě Kristus.
Aza ním nám může ukázat cestu Panna Maria. Přidejme se k papežově modlitbě růžence (v18h
či ve 20h nebo v kterýkoli čas, který nám nebo celé naší rodině vyhovuje).

STOJANŮV KVĚTEN – májové pobožnos)
Ve farním kostele budou probíhat májové pobožnos$následovně:
Růženec přede mší sv. – prosíme o zapojení, přijďte v máji
dříve a pomodlete se společně růženec
a

Mše sv.
a

Májová pobožnost – májové čtení o c$hodném služebníkovi
arcibiskupovi A. C. Stojanovi (170. výročí narození a 100. výročí
jmenování olomouckým arcibiskupem) – kandidát svatořečení
– nedocenitelná postava našich dějin, muže služby a pochopení
pro každého, obnovitele Velehradu a Svatého Hostýna + litanie
k Panně Marii
a

Májové budou po každé mši sv. (kromě pátečního rána
a nedělních bohoslužeb). V květnu nebude po mši sv. ve čtvrtek
adorace (bude májová). Prosím, zorganizujte si „májové“ také
v obcích. Děkujeme.

Život farnos):
Setkání pastorační rady
farnos): ve středu
5. května v 19h na faře.
a

Tento týden je první
pátek v měsíci!
a

Příš* neděli (9.5.) bude
sbírka na inves)ce
a splacení dluhu PD.
a

Sbírka na křesťanská
média vynesla 57.320 Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať
za vaše dary.
a

Ministrantská schůzka
ve Študlově: ve čtvrtek 6. 5.
po mši sv.; zveme také nové
zájemce o ministrování

SLAVNOST MANŽELSTVÍ
Uskuteční se příš* neděli
9. 5. ve farním kostele
v Kloboukách při mši sv.
v 10:30h.
Sraz manželských párů
slavících jubileum bude
u kostela v 10:15h.

Pletení dek a obvazů!
Na podzim minulého roku se v naší farnos$rozjela dobrovolnická
činnost – pletení dek pro potřebné na Malawi. Jde o pletení
čtverců ze zbytkové vlny - ty se následně splétají v originální deky.
Než vznikne jedna taková deka, je k tomu zapotřebí 48 čtverců
ovelikos$23x23cm. Hotových dek máme už celkem 12. Do této
ak$vity je v současné době zapojeno kolem 50$ pletařek. Kus
práce vytvoří ale i ty ženy, které vlnu párají, smotávají, darují
nepotřebnou vlnu nebo svetry na párání, či jakýmkoliv
způsobem připravují materiál pro pletení. Všem těmto ženám,
které se zapojily nebo se teprve zapojí, patří velké Pán Bůh zaplať.
Současně se obnovuje také pletení obvazů pro malomocné (do
Indie), na nějž jsme byli po celá léta zvyklí. Pokračovat se bude jak
bylo zvykem. Je zakoupena příze, ze které se tyto obvazy pletou.
Kontakt pro zájemkyně: Mar. Trčková 604338408.

V sobotu 15. 5. chtějí
vstoupit do manželství
ve farním kostele pan
Marek Machů (Brumov –
Bylnice) a sl. Eva Šerá
(Valašské Klobouky).



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl
Klobouky 15:00 P Pohřeb:  Za V  Anastázii Sáblíkovou

KLOBOUKY 17:30 V
Na poděkování za 50 let života

a * a V rodinu
Tichov 17:45 Adorace, růženec a zpovídání: P. Jan Berka

TICHOV 18:30 J

ÚT

4.5.
KLOBOUKY 17:30 V

Za V rodiče Jahodovy, * a V rodinu

s prosbou o dary DS a PB
KLOBOUKY 7:00 P Za V Dalibora Gajdošíka
Klobouky Zpovídání: P. Pavel Macura

Poteč 17:45 Adorace, růženec a zpovídání: P. Jan Berka

POTEČ 18:30 J Za * rodinu Jurčagovu
KLOBOUKY 17:30 P Za V Aloise Petrůje, DO, * a V rodinu

Klobouky Tichá adorace

Lačnov 17:45 Adorace, růženec a zpovídání: P. Jan Berka

LAČNOV 18:30 J
Za V Rozálii a Jana Kupčíkovy, za dar zdraví

pro * rodinu Martinkovu

Študlov 17:45 Adorace, růženec a zpovídání: P. Vojtěch

ŠTUDLOV 18:30 V

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Celodenní adorace

Klobouky Adorace a zpovídání: P. Pavel Macura

KLOBOUKY 17:30 P Za * a V rodinu Vypušťákovu a Haramiovu

KLOBOUKY 7:30 J
Za všechna společenství v naší farnosti

a naši farní rodinu

Klobouky Křestní obřady

Lačnov 10:30 P Za * a V  hasiče z Lačnova a okolí

KLOBOUKY 7:00 V Za V rodiče , syna, dceru, zetě, * rodinu  a DO

TICHOV 7:30 P Za V rodiče Ovesné a DO

LAČNOV 8:30 J Za V Antona Ordelta (1. výročí)

KLOBOUKY 8:45 V
Za V Marii a Jana Hrubčíkovy a za * a V rodinu 

Hrubčíkovu a Mačkovu

KLOBOUKY 10:30 P
Za manžele, kteří slaví výročí manželství

a jejich rodiny

ŠTUDLOV 10:30 J Za V manželku Amalii Chovancovu (1. výročí)

KLOBOUKY 18:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    3. května - 9. května 2021
P = o. Pavel; J = o. Jan; V = o. Vojtěch; R = o. Roman; M = j. Michal

NE

9.5.

6. neděle 

velikonoční

Žalm: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

1. čtení: Sk 10, 25-48     2. čtení: 1 Jan, 4, 7-10   evang.: Jan 15, 9-17

8:00-9:00

PÁ

7.5.

1. pátek

v měsíci

7:30-17:20

SO

8.5.

16:00-17:20

PO

3.5.

Svátek

sv. Filipa

a Jakuba

ST

5.5.

18:00-18:30

10:00; 10:45

ČT

6.5.

Památka 

sv. Jana 

Sarkandra


