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Synodální proces v naší farnos"
Dnes (24. 10.) v 19h proběhne setkání vedoucích (či zástupců) společenství naší farnos%
ohledně konkrétní organizace synodálního procesu v naší farnos%. Na setkání jsou zváni také
všichni, kteří by měli zájem se do tohoto procesu zapojit! Není třeba se nikde zapisovat – stačí
přijít a poslechnout si, co to obnáší. Cílem je, aby (krom stávajících společenství) vznikly další
skupinky (max. po 6-7), které by byly ochotné se nad tématy, která nám předkládá papež
Fran%šek uvažovat, modlit se nad nimi a diskutovat. Metoda je velmi pozi%vní: SETKÁNÍ,
NASLOUCHÁNÍ A ROZLIŠOVÁNÍ. Koordinátory za naší farnost jsou paní Ladislava Šerá a pan Ivan
Podešť, na které se můžete s důvěrou obrá*t (nebo na některého zduchovních). Těším se na váš
zájem o budoucnost církve.
a

Papež Fran"šek k právě zahájené synodální cestě (výňatek z jeho kázání na zahájení synody)
Dnes, když zahajujeme tuto synodální cestu, začněme +m, že se budeme ptát sami sebe -
papeže, biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, bratří a sester laiků: Ztělesňujeme my, křesťanské
společenství, styl Boha, který kráčí dějinami a podílí se na událostech lidstva? Jsme ochotni
vydat se na dobrodružnou cestu, nebo se ve strachu z neznámého raději uchýlíme k výmluvám
typu "není to třeba" či "takhle se to dělalo vždycky"? Vytvořit synodu znamená jít společně po
stejné cestě. Podívejme se na Ježíše, který se na cestě nejprve setkává s bohatým člověkem, pak
naslouchá jeho otázkám a nakonec mu pomáhá rozpoznat, co má dělat, aby měl věčný život.
Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody, na která bych se rád zaměřil.

Liturgické okénko VI. – kázání
KÁZÁNÍ (HOMILIE): výklad biblických textů patří k nejstarším složkám bohoslužby slova. Není
to přednáška, ani vědecký výklad. Kázání má mít tyto čás%: a) výklad přečteného biblického
textu; b) příprava na slavení eucharis%e; c) aktualizace do každodenního života. Papež
Fran%šek mluví i o tom, že se nám několikrát během kázání stane, že se nesoustředíme a někdo
dokonce začne probírat svoje záležitos* venku či na kůru. Jak jim pomoci, aby poznali, že
nejvíce škodí sami sobě? – ptá se papež. A vyzývá kněze, aby připravovali dobrou homilii
modlitbou, studiem a reflexí. Neměla by trvat déle než 10-15 min. Jistě nás to nepovede
ktomu, abychom knězi stopovali jeho kázání, ale snažili se více pochopit, že někdo dostal dar
povědět málo slovy hodně, a jiný potřebuje slov hodně, aby vyjádřil alespoň něco. Někdy si
stačí představit sami sebe, jak stojíme před plným kostelem lidí různých stavů a věků a jak by
se nám asi dařilo opakovaně propůjčovat svůj hlas Ježíši? Farníci nekážou, ale mohou prosit
Ducha Svatého pro svého kněze, podporovat ho modlitbou, slovem i pomocí, jak je potřeba.
Za slovy kněze „Amen“ (Ať se tak stane) se neříká „Pán Bůh zaplať za slovo Boží“, protože je
slovem kněze. Následuje chvíle %cha, ve které si můžeme sami pro sebe říct, s čím budeme
zkostela do dalšího týdne odcházet.

BIBLICKÉ POCHODNĚ
Příš* neděli (31.10.) bude od 16:30 první biblická hodina na PD. Všichni jste srdečně zváni,
abychom opět oživili naše životy i život naší farnos%Božím slovem. Společně se budeme věnovat
25. kapitole Matoušova evangelia. Přijít můžete vy, kteří už máte skupinku vytvořenou, ale vy,
kteří hledáte další lidi do party – bude možnost dát se dohromady přímo na setkání.
a

Blíží se slavnost Všech svatých a dušičky – vykonejme si zavčas poc"vou sv. zpověď
Slavnost Všech svatých a dušičky vycházejí letos na pondělí a úterý. Vzhledem k většímu množství
mší sv. v dané dny nebude tolik příležitos+ ke sv. zpovědi přede mší sv. Prosíme vás, abyste si
vykonali zpověď nejlépe tento týden: budeme zpovídat 1h (v obcích 40 min.) před každou
večerní mší sv. Navíc: středa 8-9 a pátek 16-17:20 budou ve farním kostele 2zpovědníci.
a

DNES (24. 10.) je sbírka na MISIJE.
a

Příprava prvokomunikantů: Setkání rodičů dě,, které v tomto školním roce chtějí přistoupit
k1.sv. přijímání bude v pondělí 25. 10. v 18:30h na PD.
a

Spolčo dě*ZŠ v pátek 29. 10. nebude. Sejdeme se opět na 1. pátek 5. listopadu.
a

Příprava BIŘMOVANCŮ: v pátek 29. 10. v 17:30h na mši sv. a poté na PD.
a

Dne 27. 10. v 19 hodin ve farním kostele kytarový koncert skupiny RAK a RAK., se uskuteční



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

25.10.
KLOBOUKY 17:30

V

M
Za naše drahé nemocné

ÚT

26.10.
KLOBOUKY 17:30 R Za V Ondřeje Bučka * a V rodinu

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Zpovídání: 2 zpovědníci

POTEČ 17:30 M
Za V Jiřinu a Vojtěcha Slánských,

V rodiče z obou stran, DO a PB pro * rodinu

LAČNOV 16:30 R

Za V rodinu Janáčovu, jejich V dceru a zetě,

za celou V rodinu z obou stran,

ochranu PM a PB pro * rodinu

KLOBOUKY 17:30 M Za V Jaroslava Juráška a * rodinu

Klobouky 18:00 Vedená adorace: společenství Molekuly

ŠTUDLOV 17:30 P Za bývalé i současné členy skupiny ADORARE

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky
Celodenní adorace,

od 16h hodin zpovídání (2)

KLOBOUKY 17:30 P
Za V Marii a Vladimíra Jordánovy

a ochranu pro * rodinu

KLOBOUKY 7:30 P
Na poděkování za 50 let společného života, 

přijatá dobrodiní a BP pro celou * rodinu

Klobouky 14:00 L Křestní obřady

KLOBOUKY 7:00 R
Za V rodiče Františku a Aloise Marcaníkovy,

jejich V rodiče a * rodinu

TICHOV 7:30 M
Za V rodiče Bělaškovy, V zetě, V rodiče

Jahodovy a celou V rodinu a DO

LAČNOV 8:30 V

KLOBOUKY 8:45 P
Za V Aloise Smolíka, V dceru Ludmilu,

dvoje V rodiče a za celou * rodinu

KLOBOUKY 10:30 V
Za V manžela Miroslava Trochtu (10. výročí),

dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

ŠTUDLOV 10:30 P
Poděkování PB za 50 let společného života

a * rodinu Ptáčkovu

KLOBOUKY 18:00 M Za farníky a dobrodince farnosti

Žalm: Miluji tě, Hospodine, má sílo!

1. čtení: Dt 6,2-6     2. čtení: Žid 7,23-28     Evangelium: Mk 12,28b-34

SO

30.10.

NE

31.10.

31. neděle

v mezidobí

ČT

28.10.

Svátek

sv. Šimona

a Judy, 

apoštolů

PÁ

29.10.

7:30-17:20

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B      25. října - 31. října 2021
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

ST

27.10.

8:00-9:00


