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Život farnos!:
Sbírka minulé neděle činila
32.404 Kč, v Poteči na
hody 16.792 Kč. Pán Bůh
zaplať za vaše dary.
a

Sbírka na inves!ce
ve farnos! bude příš$
neděli 10. 10.
a

Pastorační rada: pondělí
4. 10. po mši sv. na faře.
a

OBZOR: úterý 5. 10. od
16h na PD.
a

Dospělí biřmovanci: středa
6. 10. od 18h na PD.
a

Spolčo pro dě! ZŠ: v pátek
8. 10. od 16h na PD.
a

Otevřené společenství pro
mladé: bude v pátek 8. 10.
od 18:30h na PD. Můžete se
těšit na společnou modlitbu
chval, hosty se svědectvím
a kavárnu. Těší se na vás
mladí z Projektu ON.
a

Setkání děkanátní
mládeže: sobota od 17h
v Brumově.

Výročí posvěcení kostelů ve Študlově a Lačnově oslavíme
příš$neděli
Študlov: 27. výročí – slavná mše sv. v 8:30h
Lačnov: 30. výročí – slavná mše sv. v 10:30h sloužena
olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
a

PROGRAM poutě 16. 10. do OLOMOUCE za obnovu rodin
a nová kněžská a řeholní povolání
12:00h odjezdy autobusů – přesné časy a místa budou
uveřejněna v příš)ch FL dle obsazenos* – PŘIHLAŠUJTE SE,
PROSÍM, JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA!
14:00h prohlídka a modlitba v kapli sv. Jana Sarkandera,
ve které byl patron naší diecéze umučen
15:00h možnost modlitby sv. růžence v katedrále sv. Václava,
pro mladší: možnost návštěvy věže katedrály
16:00h adorace v katedrále
17:00h mše sv. s otcem biskupem a kněžími děkanátu
v katedrále sv. Václava
Po skončení mše sv. odjezd domů.

Liturgické okénko III. - úvodní obřady
Znamení kříže: Ježíšův kříž a jeho zmrtvýchvstání jsou
nejdůležitější událos) dějin spásy. Kříž pro nás je poznávacím
znamením. Již ve II. stole) křesťané začali toto gesto užívat
např. při vstávání, před jídlem či na cestách. Středověcí
teologové říkali: ,,Když děláme znamení kříže, stavíme pevnost
pro* nepříteli.” Slova, která doprovázejí toto znamení, jsou
slova, která jsou vyslovována při každém křtu. Mají být tedy
pro nás povzbuzením, že každá mše svatá v nás živí Boží život
aže jsme pod ochranou kříže. Žehnejme se křížem s úctou
aučme to i naše dě*.
a

Úkon kajícnos!: Chvíle *cha je důležitou součás* tohoto
prvku. Nemá ovšem sloužit abychom vyjmenovali všechny
hříchy a poklesly za celý týden. Účelem této chvíle je usebrání
a uvědomění si, že před Boha předstupujeme jako *, kteří se
bez Jeho milosrdenství neobejdou. Předstupujeme před Boha
takoví, jací jsme, a necháváme na sobě spočinout Boží
milosrdný pohled.
a

Vstupní modlitba: Kněz ji začíná výzvou „Modleme se“ a dříve,
než začne přednášet modlitbu jménem všech zúčastněných,
vkládá chvíli !cha. Tato chvíle *cha je prostorem, do kterého
vkládá úmysly všech. I my v této chvíli můžeme Bohu
zopakovat a který jsme si dali jižúmysl, se kterým přicházíme
ve chvíli *cha přede mší sv. Po modlitbě odpovídají všichni
„Amen“, což znamená: „Ano, tak to je!“ nebo „Ať se tak stane“.

ČTVRTEČNÍ ADORACE
vedené společenstvími
Vzhledem k tomu, že pátek
je den usebrání a postního
snažení, je v našem kostele
vždy ce lodenní )chá
adorace. Rádi bychom
nabídli také adoraci vedenou
se zpěvy akrátkým slovem
z Písma sv. a rozjímání,
případně společnými díky,
prosbami a chválami. Proto
od října budou adorace po
čtvrteční (den ustanovení
Eucharis)e a kněžství)
večerní mši sv. zaměřeny
avedeny ,mto způsobem.
Vrozpise bohoslužeb bude
uvedeno, které společenství
má adoraci na staros).



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

TICHOV 16:00 P Za V rodiče Mudrákovy a * rodinu

KLOBOUKY 17:30 P
Za V Janu Petrů, V Marii Juříkovu,

za * rodiny a DO

ÚT

5.10.
KLOBOUKY 17:30

Za V rodiče Šildovy, Miklasovy

a * a V rodinu
KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Zpovídání: P. Pavel Macura

POTEČ 17:30 P Za * a V rodinu Šerou a Haspalovu

LAČNOV 16:30 Za V rodiče Jana a Jarmilu Martinkovy

KLOBOUKY 17:30 P
Za V rodiče Staňkovy, Častulíkovy, 

Čurečkovy, V švagra Jožku, * a V rodinu
Klobouky 18:00 Vedená adorace: Schóla farnosti

ŠTUDLOV 17:30 L bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání

KLOBOUKY 7:00 P
Na poděkování PB za 40let života

a za * rodinu

Klobouky
Celodenní tichá adorace,

od 16h zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za V Jiřinu a Františka Manovy

a Josefu a Jana Kostkovy

KLOBOUKY 7:30 V
Za V Frant. Hrabinovu, V manžela, rodiče, 

V sourozence s manžely a BP pro * rodiny
Klobouky 11:00 L Křestní obřady

KLOBOUKY 7:00 M
Na poděkování PB za dožitých 80 let,

ochranu PM a za * a V rodinu

TICHOV 7:30 P
Za V rodiče Trčkovy, V Stanislava

Talafu a * a V rodinu
slavnost Výročí 

posvěcení kostela 
ŠTUDLOV 8:30 V

KLOBOUKY 8:45 M

Za V Josefa Změlíka (20 výročí),

V manželku Marii, V P. Jiřího Změlíka,

* a V rodinu a DO

KLOBOUKY 10:30 M Za 75 let života a za V rodiče z obou stran
slavnost Výročí 

posvěcení kostela 
LAČNOV 10:30 A Za * a V farníky z Lačnova

28. neděle

v mezidobí
KLOBOUKY 18:00 V Za * a V farníky z Lipiny

ČT

7.10.

Památka Panny 

Marie Růžencové

PÁ

8.10.
7:30-17:20

SO

9.10.

28. neděle

v mezidobí

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B      4. října - 10. října 2021

8:00-9:00

PO

4.10.

P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš; A = Mons. Jan Graubner

ST

6.10.

28. neděle

v mezidobí

NE

10.10.

Žalm: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

1. čtení: Mdr 7,7-11     2. čtení: Žid 4,12-13     Evang.: Mk 10,17-30


