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Život farnos":
Nové číslo farního
zpravodaje STOPA
Vychází další číslo.
K dostání ve všech
kostelích za příspěvek
20 Kč. Přejeme příjemné
počtení.
a

Dnes je sbírka na
inves"ce ve farnos".
Děkujeme za vaše dary.
a

Sbírka minulé neděle
činila 33.904 Kč. Pán Bůh
zaplať.
a

Návštěvy nemocných:
proběhnou TENTO
TÝDEN v obvyklé dny.
a

Setkání biřmovanců:
pátek 15. 10. na mši sv.
v 17:30h a poté
mimořádně v kostele
a

Stolní tenis pro
veřejnost: Každé pondělí
v čase 18-20 hodin bude
pro zájemce otevřen
suterén pastoračního
domu. K dispozici jsou tři
stoly. Kontaktní osoba:
Ivan Podešť, tel.:
777941137.
a

Pozvánka do kina na film
FATIMA
Ve středu 13. 10.
v 19:30h a v neděli
17. 10. v 17:00h uvede
Kino Svět v Klobukách
velmi pěkný film FATIMA.
Vstupenky za 80 Kč
dostanete na pokladně
nebo jejich webových
stránkách:
www.kinovalasskeklobou
ky.cz

Děkanátní pouť do Olomouce 16. 10.
Program byl v minulých FL. Cena za autobus je 250 Kč. Odjezdy
autobusu: VK: autobusové nádraží 11:00; Poteč 11:05; Valašské
Příkazy 11:10; Študlov (točna) 11:20; Lačnov (Kozinec) 11:30
Odjezd po mši svaté (cca po 18h).

Liturgické okénko IV. – bohoslužba slova
Struktura: Celá bohoslužba slova má svým uspořádáním
vyjadřovat dialog mezi Bohem a jeho lidem. V prvním čtení
nasloucháme Božímu slovu a v responsoriálním žalmu (z la)n.
responsum – odpověď) na Boží slovo odpovídáme. Po
naslouchání druhému čtení opět zpívá lid, a to verš Aleluja,
nebo sloku vhodné písně. Vrcholem bohoslužby slova je
naslouchání evangeliu, proto se také používají svíce, kadidlo
a všichni stojíme. Po homilii (kázání) následuje defini)vní
odpověď lidu, ke kterému promluvil jeho Pán, ve vyznání víry
a přímluvách. Samotné uspořádání bohoslužby slova nás tedy
vybízí k opravdu ak"vnímu dialogu s Bohem. Je vhodné se
dobře připravit, pročíst si předem biblické texty ke mši svaté
a při samotné mši se zapojit do dialogu s Bohem zpěvem, či
recitací textů.
a

Ambon: je místem, od něhož je nám zvěstováno slovo Boží.
Samotný původ slova ambon má svůj význam pro pochopení
bohoslužby slova. Slovo ambon vyjadřuje jednak vyvýšené
místo, z něhož má být Boží slovo hlásáno, slovo Boží přece není
na stejné úrovni jako slova lidská. A druhý možný původ slova
zřejmě odkazuje na Kristův hrob, vždyť prázdný Boží hrob
odkazuje na první zvěstování dobré zvěs) při Ježíšově
zmrtvýchvstání.
a

Reakce na slyšené Boží slovo – postoje a odpovědi: slyšení
Božího slova nás vede především k vděčnos), proto
odpovídáme a na evangeliumnahlas a zřetelně „Bohu díky“
„Chvála tobě Kriste“. Při čteních a žalmu sedíme, což odpovídá
postoji ochotného naslouchání. Při evangeliu stojíme, protože
jsme připraveni Ježíšovo slovo nejen slyšet, ale také ho ve svém
životě ak)vně naplňovat. Na evangelium odpovídáme svým
životem. Pánovo slovo vstupuje do uší, prochází srdcem a jde k
rukám, kde se mění v dobré skutky.

„Za církev synodální“
Dnes začíná v Římě synodální cesta celé církve, která potrvá
2roky. Diecézní fáze začíná příš/ neděli, kdy se o této cestě dozvíte
také více v pastýřském listu o. arcibiskupa. Už nyní je také na
našich webových stránkách pozvání českých a moravských
biskupů k zapojení se do tohoto procesu. Každá farnost má své
zástupce, kteří povedou tento synodální proces ve farnos).
Pastorační rada vybrala za naše zástupce pana Ivana Podeště
apaní Ladislavu Šerou.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

11.10.
KLOBOUKY 17:30 M

Za  V manžela Oldřicha (20. výročí),

jejich V rodiče, švagra, švagrovou

a * a V rodinu Fialovu a Zezulkovu a DO

ÚT

12.10.
KLOBOUKY 17:30 V

Za V manžela, dvoje V rodiče, celou * rodinu

s prosbou o uzdravení vážné nemocné sestry
KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Zpovídání: P. Vojtěch Radoch

POTEČ 17:30 M
Za V rodiče Manovy a Slánské, jejich V děti,

ochranu a pomoc Boží pro * rodinu

LAČNOV 16:30 V
Za V rodiče Martinkovy a Hamalovy

a za * rodinu Šerou

KLOBOUKY 17:30 P Za V Františka Chovance - 1. výročí a za DO

Klobouky 18:00 P Vedená adorace: společenství Projekt ON

ŠTUDLOV 17:30 M
Za V  manžela, vnuka, za V rodiče z obou stran 

s prosbou o dar zdraví pro * rodinu Poláchovou
KLOBOUKY 7:00 M

Klobouky Celodenní tichá adorace, zpovídání od 16h

Penzion 9:00 V

KLOBOUKY 17:30 P
Na poděkování PB za dar života

a BP do dalších let

SO

16.10.
OLOMOUC 17:00

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN

A NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ

KLOBOUKY 7:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

TICHOV 7:30 V
Za V Jana a Františku Šomanovy,

jejich rodiče a za BP pro * rodinu

LAČNOV 8:30 M
Za V manžela, syna s manželkou a * rodinu

Obadalovu a za dar zdraví pro * rodiny

KLOBOUKY 8:45 V
Za V Zdeňku Bařinkovou (1. výročí)

a * a V rodinu

KLOBOUKY 10:30 V
Za V rodiče Fuskovy, Šomanovy,

jejich V děti a DO
ŠTUDLOV 10:30 M

KLOBOUKY 18:00 M
Za V manžela Františka, V rodiče

a celou * a V rodinu a DO

NE

17.10.

29. neděle

v mezidobí

Žalm: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

1. čtení: Iz 53,10-11     2. čtení: Žid 4,14-16     Evang.: Mk 10,35-45

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B      11. října - 17. října 2021
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

ST

13.10.

8:00-9:00

ČT

14.10.

PÁ

15.10.

Památka 

sv. Terezie 

od Ježíše, 

panny

a učitelky 

církve

7:30-17:20


