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Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený zasvěcený
svátek (1. 11.)
Mše sv. dle rozpisu. Po večerní mši sv. ve farním kostele pietní
akt u památníku padlých u kostela a průvod se svícemi
na hřbitov, kde bude modlitba za zemřelé a pokropení hrobů.
Vezměte si s sebou, prosím, svíce.
a

Možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
(1. – 8. 11.)
Za splnění těchto podmínek:
- Sv. smíření v okruhu těchto dní, Sv. přijímání, Modlitba na
úmysl papeže
- 1. (odpoledne) a 2. 11. modlitba Otče náš a Věřím v Boha
v kostele nebo na hřbitově
- 3. – 8. 11. modlitba za zemřelé na hřbitově
Kdo z nemůže navš&vit hřbitov v těchto dnech,vážných důvodů
může letos mimořádně získat plnomocné odpustky za splnění
těchto podmínek kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle
vlastní volby.
a

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – úterý 2. 11.
Mše sv. dle rozpisu.
a

Dušičkové pobožnos&na hřbitovech
Klobouky: po večerní mši sv. 1. 11. průvod se svícemi na hřbitov
Poteč: po večerní mši sv. 2. 11. u památníku padlých
Lačnov: po večerní mši sv. 2. 11. na hřbitově
Študlov: v neděli 7. 11. v 15h na hřbitově

Děkujeme všem chlapům, kteří přišli ve čtvrtek na brigádu
se dřevem. Udělal se velký kus práce. Díky za váš čas i ochotu.

Život farnos&:
Synodální proces ve
farnos&
Kdo se chce zúčastnit
synodálního procesu v naší
farnos) a nemá skupinku –
hlaste se duchovním nebo
farnímu koordinátorovi –
Ivan Podešť, (tel.:
777941137, e-mail: ivan.
podest@outlook.com ).
a

Farní stolní kalendář
a svíce se včelím voskem
ke koupi: Po mších sv.
(v neděli v kavárně), ve
všední den v sakris)i:
farní stolní kalendář na
rok 2022 za 89 Kč, svíce se
včelím voskem za 200 Kč.
Ve farních hodinách obojí
také na faře.
a

Děkujeme za sbírku
na misie, která činila
78.797 Kč.
a

Sbírka na inves&ce
a splacení dluhu PD bude
příš) neděli 7. 11.
a

Spojené spolčo pro dě&
ZŠ ze všech obcí – na
první pátek v 16h na PD.
Poté společná mše sv.
s promluvou pro dě).
Vemte si sešitek na kapky.
a

V neděli 7. 11.
po večerní mši sv.
adorace s chválami.
a

Jsme zváni na talk show
pro kapli v Lúčce
s legendou českého filmu
a divadla paní Ivou
Janžurovou – informace
na webu a plakátcích.
a

Děkanátní setkání
mládeže: dopředu
avizujeme, že proběhne
ve dnech 19. a 20. 11.
v Kloboukách. Více
informací na webu
a plakátcích, kde je také
odkaz na registraci.

Liturgické okénko VII – vyznání víry, přímluvy
Vyznání víry: Krédo (z la)nského – věřím) se zařazuje docredo
liturgie v neděli a o slavnostech. Svatý Pavel v listu Římanům
píše, že se . Odpovědí na Boží slovo je protovíra rodí ze slyšení
vyznání víry, kterou církev přijala od apoštolů a z generace na
generaci ji předává. Vyjadřujeme tak, že i my ve svém životě
toužíme po těchto účincích Božího slova: po větší víře.
a

Přímluvy: Další odpovědí na slyšené Boží slovo jsou přímluvy.
Jiné jejich názvy jsou všeobecná modlitba nebo také modlitba
věřících. Všeobecná modlitba, protože se přimlouváme
nikoliv sami za sebe, ale za druhé: za představitele církve, za
poli)ky, za místní společenství, za chudé. Přije- Božího slova
člověka nutně vede ke službě druhým – také třeba modlitbou.
Název modlitba věřících vychází z toho, že ve starověku se
nepokřtění této čás) bohoslužby již neúčastnili. Je to to)ž
křest a tzv. křestní kněžství, které nás činí schopnými
přímluvnou modlitbou zprostředkovat druhým Boží milost.

Ve středu 3.11. ve 14h se bude promítat film FATIMA.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 7:00 M
Za V rodiče Žákovy, V sestry,

bratry, švagry a švagrovou

LAČNOV 16:30 R
Za V rodinu Šerou a Sucháčkovu,

ochranu Panny Marie a BP pro * rodinu
TICHOV 16:30 V Za V rodiče Smolkovy a V snachu

KLOBOUKY 17:30 P Za V manželku, * a V rod. Chovancovu a DO
Klobouky Světelný průvod

ŠTUDLOV 18:00 V

KLOBOUKY 7:00 R Za V kněze působící v naší farnosti
LAČNOV 16:30 M Za duše v očistci
TICHOV 16:30 P Za duše v očistci
POTEČ 17:30 V Za V farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 17:30 P Za Svatého otce

ŠTUDLOV 18:00 M
Za vojáky, kteří položili svůj život v I. Světové válce 

a všechny * spoluobčany a za DO
KLOBOUKY 7:00 M

Klobouky Zpovídání: P. Michal Staufčík

POTEČ 17:30 P
Na poděkování PB a Panně Marii

za 70 let života, za V rodinu a DO

LAČNOV 16:30 V
Za V rodiče Martinkovy, V rodinu Martinkovu

a Vítkovu, dar zdraví a PB pro * rodinu

KLOBOUKY 17:30 M Za V rodiče, dva bratry a * rodinu Lysáčkovu

Klobouky 18:00 Vedená adorace: salesiánští spolupracovníci

KLOBOUKY 7:00 V
Za rodiče Sáblíkovy, Fojtíkovy,

V Marii Šerou a za * rodinu
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P Za V rod. Manovy, syna Michala a BP pro * rodinu
Klobouky 16:45 Mariánské večeřadlo

KLOBOUKY 17:30 M

KLOBOUKY 7:00 P Za V rod. Macháčovy a BP pro * rodinu a DO

TICHOV 7:30 V
Za rodiče Dubčákovy, 3 syny,

snachu, vnuka a * rodinu

LAČNOV 8:30 P Za V Boženu Sucháčkovou (1. výročí)

KLOBOUKY 8:45 V Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 10:30 P
Za V Františku Častulíkovou (1. výročí)

a V manžela Vojtěcha (20. výročí) a V rodinu

ŠTUDLOV 10:30 M Za V manžela Ladislava Trochtu (1. výročí)

KLOBOUKY 18:00 M
Za * rodinu Novákovou, Matúšů

a vnoučata Tobiáška a Rozárku

NE

7.11.

32. neděle

v mezidobí

Žalm: Duše má, chval Hospodina!

1. čtení: 1 Král 17,10-16     2. čtení: Žid 9,24-28     Evang.: Mk 12,38-44

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B      1. listopadu - 7. listopadu 2021
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