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Poděkování všem, kteří se zúčastnili včerejší děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská
povolání. Zvláště děkuji ministrantům a sboru za doprovod mše sv. Příš' děkanátní pouť se
uskuteční .v sobotu 17. září 2022 na Velehradě
a

Příš+neděli (24. 10.) je MISIJNÍ NEDĚLE
Milí přátelé misií, příš' neděli budeme slavit . Ve všech95. Světový den misií, Misijní neděli
kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa.
Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli
a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci,
předávali dál. (z dopisu národního ředitele Papežských misijních děl Leoše Halbrštáta)
Po každé dopolední mši svaté proběhne v Kloboukách u kaplanky prodej našeho misijního
klubka právě na podporu misií.

BIBLICKÉ POCHODNĚ
Navazujeme na úspěšnou postní ak%vitu „Biblické majáky“
a zveme k pokračování během celého školního roku. Systém
bude obdobný – skupinka 3 lidí, rodin, manželských páru nebo
i více lidí se sejde tentokrát 1-2x za měsíc nad úryvkem z Písma
sv. a společně se budou sdílet nad 3 otázkami, nad kterými už
každý rozjímá před*m sám. Nebudeme posílat komentáře
k textům, ale 1x za měsíc bude biblická hodina nad daným
biblickým úryvkem. Zváni jsou všichni – vy, kteří jste byli už
biblických majácích i vy, kteří máte chuť oboha%t svůj život
Božím slovem. Více na plakátku a webu farnos%.

Udělování sv. pomazání
nemocných při mši sv.:
Z důvodu pandemie se
nemohlo konat letos na
jaře, proto nabízíme tyto
termíny. Prosíme, abyste
si (pokud je to pro vás
možné) zašli před'm také
ke sv. zpovědi.
a

18. 10. Tichov
20. 10. Poteč
21. 10. Študlov
21. 10. Lačnov
25. 10. Klobouky

Liturgické okénko V. – bohoslužba slova
Postřehy papeže Fran'ška k bohoslužbě slova: Zamysleme se
na *m, kolikrát se během čtení Božího slova začínáme rozhlížet
kolem a komentovat svoje okolí? Možná se bavíme s lidmi,
nebo se zaobíráme svými vlastními myšlenkami (co se dělo
přede mší, co musím udělat po mši apod.). Výsledkem je, že
nenasloucháme Božímu slovu. Když zní Boží slovo – čtení, žalm
a evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá
sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem jiném.
K čemu při bohoslužbě slova dochází: Biblický text přestává být
písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady
a teď. Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří
s vírou nasloucháme. K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí
mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my Mu
popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co jsme
slyšeli. Je velice důležité naslouchat.
a

Sv. Jeroným: „Když přistupujeme k eucharis%ckému tajemství,
spadne-li z něj drobeček, ocitáme se v nebezpečí. A když
nasloucháme Božímu slovu a do uší nám proudí Boží slovo…
a my myslíme na něco jiného, do jak velkého nebezpečí
upadáme?“

Neděle 24. října – HODY v Tichově a Mirošově
11. výročí posvěcení kaple v Tichově: MŠE SV. v 10:30h.
Sv. Voršila v .MIROŠOVĚ: mše sv. ve 14h



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

TICHOV 16:30 M Za V manžele Marečkovi a V Cyrila Korienka

KLOBOUKY 17:30 P Za V Pavla Žárského, * a V rodinu
ÚT

19.10.
KLOBOUKY 17:30 M Za V Jindřišku Manovou a BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:00 M

Klobouky Zpovídání: P. Michal Staufčík

POTEČ 17:30
P

V

Na poděkování za 50 let manželství

a Boží ochranu pro * rodiny

LAČNOV 16:30
P

R

Poděkování PB za 70let života

a * a V rodinu Janáčovu a Šimarovu
KLOBOUKY 17:30 M Za V rodiče Veverkovy a * a V rodinu
Klobouky 18:00 Vedená adorace: kapela Sinaj

ŠTUDLOV 17:30 V
Za V rodinu Čížovou, Trochtovou

a Mačkovou a celou * rodinu
KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 V
Za V Františka Obadala, V dceru, V rodiče 

Trčkovy a Obadalovy a V rodiny
KLOBOUKY 7:30 V

Klobouky 11:00 M Svatební obřady

KLOBOUKY 7:00 V Za * a V farníky ze Smoliny

LAČNOV 8:30 M
Za V manžela, otce, švagra a strýce,

za DO a za * a V rodinu Rumanovu
KLOBOUKY 8:45 V Za V rodiče a jejich * a V sourozence a DO

Hody TICHOV 10:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 10:30 M
Za V rodiče Mervovy, V bratra Zdeňka,

* rodinu Zatloukalovu a DO

ŠTUDLOV 10:30 V

Za V manžela, dceru, ostatní V rodinu,

BP a ochranu Panny Marie,

pro * rodinu Poláchovu

Hody MIROŠOV 14:00 P Za * a V občany Mirošova

30. neděle

v mezidobí
KLOBOUKY 18:00 P

Za V Jindřišku a Františka Ovesné

a * a V rodinu Ovesnou
Svatební ohlášky: V sobotu 23. 10. chtějí ve farním kostele uzavřít církevní manželství pan Jakub 

Diatel ze Slavičína a sl. Miroslava Kandráčková z Králík.

SO

23.10.

30. neděle

v mezidobí

30. neděle

v mezidobí

NE

24.10.

Žalm: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.

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

ČT

21.10.

PÁ

22.10.

Nezávazná 

památka

sv. Jana 

Pavla II. 

7:30-17:20

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B      18. října - 24. října 2021
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; R = o. Roman; L = j. Lukáš

PO

18. 10.

Svátek

sv. Lukáše

ST

20.10.

8:00-9:00


