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28. září – slavnost sv. Václava, patrona české země
Hody v Poteči, doporučený zasvěcený svátek
Slavnost sv. Václava je také státním svátkem a dnem, kdy
myslíme v modlitbě na poli"ky a ty, kteří vedou naši zem.
Modleme se za to, abych jejich práce byla opravdovou službou,
jak uslyšíme v 1. čtení o slavnos" (Mdr 6,9-21). Modlitba za naši
zem:
Nebeský Otče, děkujeme Ti za naši zem, kterou jsi nám daroval,
abychom o ni s láskou a vděčnos$ pečovali.
Děkujeme Ti také za ty, kteří naší zemi vládnou. Daruj jim laskavé
a moudré srdce, aby poznávali, co je dobré a co je zlé, aby
ochotně naslouchali Tvému hlasu ve svém svědomí a řídili se
podle něho.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem, abychom svým životem
přispívali ke šťastné budoucnos)naší země.

Život farnos-:
PŘESPÁVAČKA pro
spolčo II. st. ZŠ: 2. – 3.
10. na PD – více info
na plakátcích a webu.
a

Sbírka minulé neděle
vynesla 45.919 Kč. Pán

Bůh zaplať.
a

Společné spolčo dě'

ze všech obcí: na první
pátek 1. 10. od 16h
na PD.
a

Setkání biřmovanců:
pátek 1. 10. od 17:30h
na mši sv. a PD.
a

Chvály s adorací: neděle
3. 10. od 19h ve farním
kostele.
a

Společenství OBZOR:
úterý 5. 10. od 16h
na PD.
a

Zapisujte se v sakris)ích
na DĚKANÁTNÍ POUŤ DO
OLOMOUCE dne 16. 10.
2021. Program bude
v příš$ch FL.
a

Eucharis-cká hodina:
členové mají v sakris)i
dopis od otce arcibiskupa
a brožurku k osobní
adoraci.

Časopis NEZBEDA a CVRČEK
Křesťanský časopis NEZBEDA, který je zaměřen na dě) ve věku
od 7 do 12 let (případně 2. varianta: k časopisu je i příloha
CVRČEK, který je zaměřen na dě) v předškolním věku. Jeho
obsah tvoří rozhovory se zajímavými a inspira)vními lidmi,
příběhy, články o lidech, kteří nám mohou být příkladem
vytrvalos), poc)vos) a víry, komiksová zpracování životopisů
světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajímavos)
z přírody i techniky a oblíbená stránka humoru. V případě
CVRČKU jde o rozvoj některých vlastnos$ a dovednos$ dě$.
Cílem je pomocí různých krea)vních článků i ak)vit formovat
vztah s Bohem, k lidem i ke světu. Časopis vychází pravidelně
každý měsíc. Zájemci ať se obrá$ na jáhna Lukáše osobně nebo

LITURGICKÉ OKÉNKO II. – úvodní obřady
Ak-vní účast: Jak říká 2. va)kánský koncil každé slavení
liturgie je dílem Krista kněze a jeho těla, církve. Při mši svaté
tedy nemá být ak)vní pouze kněz, který reprezentuje Krista –
hlavu církve, ale všichni věřící, kteří tvoří církev – tělo Kristovo.
K této ak)vní účas)přispívá dobrá příprava, jak o ní byla řeč již
minule, tak také pozorné a vědomé prožívání celé mše svaté. K
tomu mají napomoci právě tato liturgická okénka.
a

Vstupní zpěv: O důležitos)hudby pro duchovní život svědčí už
to, že slovo zpívat (zpěv…) je jedním z nejpoužívanějších slov
v Písmu svatém. Kde se to)ž člověk setkává s Bohem, tam si už
s pouhou řečí nevystačí. Logicky má tedy zpěv své velmi
důležité místo také při mši svaté. Smyslem zpěvu na začátku
mše je podpořit jednotu všech shromážděných věřících a
uvést je do tajemství liturgické doby nebo svátku. Proto jsou
také všichni vyzváni, aby se k tomuto i ostatním zpěvům
během mše přidali – dobrou pomocí je např. kancionál. Jak
říká sv. Augus)n: „Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.“

Svatební ohlášky –

církevní manželství chtějí
uzavřít v sobotu 2. 10.
a

Ve farním kostele pan
Dalibor Fiala z Lichnova
a sl. Marie Sporková
z Val. Klobouk.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl
PO

27.9
sv. Vincence z 

Paula
KLOBOUKY 17:30 P

Za V manžela Stanislava Vypušťáka,

jeho V otce a dar zdraví pro * rodinu

Hody POTEČ 10:00 V Za * a V občany z Poteče
Slavnost

sv. Václava
KLOBOUKY 17:30 V

Za V manžela, dvoje V rodiče a BP pro * 

rodinu

KLOBOUKY 7:00 M
Za V Libuši Švecovou, V rodiče

a prarodiče a * rodinu

Klobouky Zpovídání 

Poteč Adorace a zpovídání

POTEČ 17:30 V
Za V manžela, jeho V rodiče

a * i V rodinu Polanskou

KLOBOUKY 17:30 P

Klobouky 18:00 L Tichá adorace

Lačnov Adorace a zpovídání

LAČNOV 17:30 M
Za V rodiče Zvonky a Ovesné

a P. B. pro * rodinu

Študlov Adorace a zpovídání
ŠTUDLOV 17:30 V

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Celodenní adorace, od 16h zpovídání

KLOBOUKY 17:30 M
Za V Jaroslava a Aloise Masařovy (10.výročí), 

DO a BP pro * rodiny

Klobouky 11:00 M Svatební obřady

KLOBOUKY 17:30 V

KLOBOUKY 7:00 H

TICHOV 7:30 V
Za V rodiče Trčkovy a jejich V děti,

D.O. a * rodinu

LAČNOV 8:30 V Za V Zdenku Kyselou (1. výročí)

KLOBOUKY 8:45 H Za manžela Jaroslava, švagra a dvoje V rodiče

KLOBOUKY 10:30 H za farníky a dobrodince farnosti

ŠTUDLOV 10:30 V

KLOBOUKY 18:00 P
Za V rodiče Bajzovy, za dar zdraví

pro *rodinu a DO

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 27. září - 3. října 2021
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš; H = P. František Cinciala

ÚT

28.9

.

ST

29.9

.

Svátek

sv. Micheala, 

Gabriela

a Rafaela

8:00-9:00

16:30 - 17:20

ČT

30.9

.

Památka

sv. 

Jeronýma, 

kněze

a učitele 

církve

16:30 - 17:20

16:30 - 17:20

PÁ

1.10

.

Památka

sv. Terezie 

od Dítěte 

Ježíše

7:30-17:20

SO

2.10

.

svatých 

andělů 

strážných

NE

3.10

.

27. neděle

v mezidobí

Žalm: Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

2. čtení: Gn 2,18-24     2. čtení: Žid 2,9-11     Evangelium: Mk 10,2-16


