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NOC KOSTELŮ – PÁTEK 28. května aneb pozvi svého souseda (spolupracovníka, spolužáka…)
a

farní kostel – věž kostela – Cyrilka (19h – 22h)
a

Program ve farním kostele:
19-20h: zpěvy TAIZÉ s ADORARE a četba Bible
20h: komentovaná prohlídka (Mgr. Petr Odehnal, Ph.D.)
20:30h: Akathistos (východní mariánský zpěv)
21-22h: zpěvy TAIZÉ s ADORARE a četba Bible
22h: požehnání městu a farnos$
a

Program v Cyrilce (otevřená od 19h):
19:30h: Akathistos (východní mariánský zpěv)
21:00: komentovaná prohlídka (Mgr. Petr Odehnal, Ph.D.)
a

Pozvěme také své sousedy, zvláště ty, kteří do kostela třeba už delší dobu nezavítali. Jako
pozvánka můžou posloužit letáčky s programem u bočního východu.

Boží Tělo letos se zástupcem papeže, apoštolským nunciem
Ve čtvrtek 3. 6. o slavnos(Těla a Krve Páně přijede na návštěvu farnos(a města arcibiskup,
va(kánský velvyslanec Mons. Charles Daniel Balvo. V rámci 260. výročí Mariánského sloupu
na náměs) bude u tohoto sloupu slavit mši sv. a eucharis(cký průvod do farního kostela.
Prosíme složky (hasiče, myslivce, krojované a další), aby přišli v krojích a stejnokrojích
a zapojili se do eucharis$ckého průvodu po mši sv.
Dále prosíme provokomunikanty i ostatní dě$, aby přišly za družbu s okvětními lístky, které
při průvodu vystelou cestu jako slavnostní koberec Pánu Ježíši.

HLAVNÍ FARNÍ POUŤ NA PROVODOV- neděle 13. června
Pěší poutníci:
a) I. etapa: Valašské Klobouky – Horní Lhota (nocleh) – 23 km – odchod v sobotu 12.6. ve 13:30h
b) II. etapa: Hor. Lhota – Provodov (Maleniska) – 6,7 km – odchod z Hor. Lhoty v neděli 13. 6. v 9:30h
Je možné jít obě etapy nebo se přidat v 9:30h v Horní Lhotě a jít jen v neděli. Kvůli organizaci
noclehu a oběda se nahlaste u pana Petra Foj)ka: 604 534 098.
a

Cyklopoutníci: 30-35km; odjezd v neděli v 8:15h od farního kostela; nahlaste se panu
Mar(nu Kudelovi: 778 761 117.
a

Poutníci autobusem: Nahlaste se v sakris$ích – podle počtu lidí a zaplněných autobusů se
zorganizuje svoz. Odjezd bude v neděli před polednem. Počítáme s )m, že autobus vyjede
nahoru a vysadí poutníky.
a

Poutníci auty: Parkoviště je pod kopcem – ke kostelu je to 550m do kopce. Nahoře u kostela
je málo míst. Je možné dovést starší a zaparkovat dole.
a

PROGRAM:
od 12h možnost oběda (v restauraci – guláš – je třeba se nahlásit v sakris(i, ať je dostatek
porcí nebo mailem na faru), u fary možnost opékání špekáčků (z vlastních zásob); bude
možnost kávy u naší farní „pojízdné“ kavárny
od 13h: stanoviště pro dě(– hra
13:45 slavný růženec 14:15 průvod dechové hudby a přivítání místním farářem
14:30 děkovná a prosebná mše sv. (venku – možnost sezení na lavičkách; kdo má, ať si
vezme rybářskou židli)
15:30 křížová cesta přírodou – varianta pro dě$a dospělé
16:30 a ukončení poutěTE DEUM – svátostné požehnání



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

24.5.

Památka PM 

Matky církve
KLOBOUKY 17:30 P

Za � Janu Petrů, � Marii Juříkovu,

za * rodiny a DO
ÚT

25.5.
KLOBOUKY 17:30 R Za � Josefa Tvarůžka a � syna Josefa

KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Zpovídání: P. Pavel Macura

POTEČ 18:30 V
Na poděkování PB a PM za 85 let života,

� manžela a * rodinu Krahulíkovu

KLOBOUKY 17:30 P
Za � rodiče Tkáčovy, � rodiče Psotovy

a * a � rodinu Tkáčovu a Psotovu

LAČNOV 18:30 V
Za rodiče Baklíkovy, syna Aloise,

* a � rodinu Baklíkovu

ŠTUDLOV 18:30 J

KLOBOUKY 7:00 J

Klobouky Celodenní adorace

Klobouky Adorace a zpovídání: P. Vojtěch Radoch

KLOBOUKY 17:30 V
Za � rodiče, BP pro * rodinu

Daňkovu a Janošíkovu

KLOBOUKY 7:30 J Za � rodiče a � rodinu

Klobouky 11:00 P Svatba

KLOBOUKY 7:00 J
Za � Eduarda Bařinku, � Radka Bařinku,

* a � rodinu

TICHOV 7:30 R

LAČNOV 8:30 P Za prvokomunikanty a jejich rodiny

KLOBOUKY 8:45 J
Za � Josefa Ambrůze, � rodiče Ambrůzovy

a Šeré a * rodinou

KLOBOUKY 10:30 V Za prvokomunikanty a jejich rodiny

ŠTUDLOV 10:30 P Za prvokomunikanty a jejich rodiny

Dělanovec 15:00 Májová pobožnost

KLOBOUKY 18:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

1. čtení: Dt 4, 32-40     2. čtení: Řím 8, 14-17     Evang.: Mt 28, 16-20

Žalm: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Příští neděli (30. 5.) bude první svaté přijímání našich dětí – provázejte je, prosím, svou modlitbou!

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    24. května - 30. května 2021
P = o. Pavel; J = o. Jan; V = o. Vojtěch; R = o. Roman; M = j. Michal

ST

26.5.

Památka

sv. Filipa 

Neriho, 

kněze

8:00-9:00

16:00-17:20

ČT

27.5.

Svátek 

Ježíše Krista, 

nejvyššího

a věčného 

kněze

PÁ

28.5.

8:30 -17:20

NE

30.5.

SLAVNOST 

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE

Sbírka minulé neděle (16.5.) činila 33.040,- Kč. Pán Bůh zaplať.

DNES (23.5.) sbírka na církevní školy.

Život farnosti:

SO

29.5.


