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Poděkování za hody, farní den a potraviny pro seminář
Děkuji velkému množství dobrovolníků za krásně nachystanou hodovou mši sv. a profesionálně

připravený celý farní den, na kterém bylo vidět, že umíme tvořit farní rodinu s mnoha pěknými

přátelskými vztahy. Velké díky a Pán Bůh vám to odplať! Poděkování patří také mnohým, kteří

podpořili kněžský seminář.
a

DNES (19. 9.) začíná v 16h v kostele ve Š$tné dese(měsíční projekt „Amoris
Lae((a“
Zveme všechny rodiny, ale i ty, kteří rodinám fandí nebo jsou rozvedení či jim v manželství něco

brání. Svědectví, kousek dokumentu, krásná hudba a impulsy.
a

Pastorační dům: ekonomická rada farnos" schválila na svém zasedání dne 8. 9. podmínky

fungování pastoračního domu k pronájmu. Informace budou vyvěšeny tento týden na
webových stránkách farnos". Pro rezervaci kontaktujte paní správcovou, kterou je od 1. 7.
2021 paní Eliška Jahodová. Společenství farnos", která využívají pastorační dům k setkávání,
modlitbám a různým pastoračním ak"vitám, budou obeznámena s pravidly fungování na
společné schůzce.
a

Bohoslužby v obcích se vrací po létě na čas v 17:30h. V Lačnově budou od října opět v16:30h.
a

Příprava na křest a sv. přijímání pro dospělé: ke skupině dospělých biřmovanců se

mohou připojit také " dospělí, kteří z různých důvodů nemají sv. přijímání nebo nejsou
pokřtěni. Pozvěte své známé – společná příprava je vždy inspira"vní a obohacující. Těšíme se
na ně.
a

Společenství vdov a vdovců: úterý 21. 9. v 15h na kaplance.
a

Přihlašování na děkanátní pouť do Olomouce (16. 10. 2021) v sakris"ích kostelů.
a

Sbírka na inves"ce vynesla minulou neděli 69.927 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
a

Otevírá se „LITURGICKÉ OKÉNKO“ – příprava na mši sv.
Přečtěte si biblická čtení již doma: v každých farních listech jsou nad nedělí zkratky biblických

čtení, které se budou číst. Najděte si chvilku a přečtěte si je dopředu, třeba celá rodina.

Uvidíte, že se vám v neděli vybaví a lépe si zapamatujete jejich poselství. Skrze ně nás chce

Bůh oslovit a povzbudit do dalšího týdne.
a

Přijďte na mši sv. včas: je pochopitelné, že s malými dětmi to jde hůř. Ne všichni máme malé

dě". Doporučuje se být alespoň 5 min. před začátkem mše sv. v kostele, abychom si utřídili

myšlenky, zklidnili mysl a vzbudili úmysl, se kterým na mši sv. přicházíme. Tento čas také

významně pomůže k soustředěnos".
a

Modlitby přede mší sv. a důležitost (cha: jsem vděčný za modlitbu růžence přede mší sv.

a děkuji všem, kteří dojdou se ho modlit. Prosím, začněme však tak, aby vznikl před začátkem

mše sv. (cca 5 min.) prostor "cha (viz. předcházející bod). Po růženci není třeba přidávat velké

množství modliteb. Doporučuje se jedna modlitba na úmysl svatého otce, za kněze ve

farnos"(kancionál 049 D) a jedna za duše v očistci. Ostatní se může modlit každý sám v "chu.



Den Lit. oslava Místo Čas

TICHOV 16:30 V Za V Stanislava Maniše 1. výročí a * rodinu

KLOBOUKY 17:30 P
Za V rodiče Dořákovy, V bratra Josefa,

V Marii Hollou a * rodinu

ÚT

21.9.

Svátek

sv. Matouše
KLOBOUKY 17:30 M

Za V rodiče a bratra Beňovy, V rodinu 

Valčíkovu ze Smoliny a za * rodinu
KLOBOUKY 7:00 P Za V manžela a * a V rodinu Fojtíkovu
Klobouky Zpovídání 

POTEČ 17:30 M
Za V rodiče Adámkovy a dar zdraví

pro * rodinu Adámkovu a Válkovu

KLOBOUKY 17:30 M

Za V bratra Jaroslava (15. výročí),

V rodiče, prarodiče

a * a V rodinu Zezulkovu a Fialovu a DO

Klobouky 18:00 L Adorace

LAČNOV 17:30 V
Za V rodinu Zvonkovu a Holbovu

a P. B. pro celou * rodinu
ŠTUDLOV 17:30 P

KLOBOUKY 7:00 M
Za Pomoc Boží a ochranu Panny Marie

v těžké životní situaci
Klobouky Celodenní adorace, od 16h zpovídání

KLOBOUKY 17:30 V
Za V manžela Jaroslava, V rod. Krpenskou

a Novákovu a dar zdraví pro * rodinu
KLOBOUKY 7:30 M

Klobouky 11:00 L Křestní obřady

KLOBOUKY 7:00 P
Za V Josefa Petříka, V rodiče

a dar zdraví pro celou rodinu

TICHOV 7:30 M
Za V rodiče Ptáčkovy, V syna, snachu

a zetě, BP pro celou * rodinu

LAČNOV 8:30 P 1. výr. za V Jaroslava Hořáka

KLOBOUKY 8:45 M
Za V Milana Vlčka, jeho sourozence,

V rodiče a za * rodinu Vlčkovu

KLOBOUKY 10:30 M
Za V Marii a Ludvíka Křivdovy,

* a V rodinu a DO

ŠTUDLOV 10:30 P Za farníky a dobrodince

KLOBOUKY 18:00 M Za V maminku Františku a celou * a V rodinu

1. čtení: Nm 11, 25-29     2. čtení: Jak 5, 1-6     Evang.: Mk 9, 38-48

7:30-17:20

NE

26.9.

26. neděle

v mezidobí

Žalm: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B     20. září - 26. září 2021

ST

22.9.

8:00-9:00

P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

PO

20.9.

Památka

sv. Ondřeje

a Pavla

a druhů

ČT

23.9.

Památka

sv. Pia

z Pietrelciny, 

kněze

PÁ

24.9.

SO

25.9.


