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Slovo o. arcibiskupa ke sbírce na Charitu (příš$neděli 14. 11.)
Drazí bratři a sestry, příš$ neděli bude ve všech našich kostelích
tradiční kostelní sbírka na Charitu. Pro mne je to příležitost
poděkovat všem věřícím, kteří Charitu podporují, a také veřejně
poděkovat mnoha pracovníkům Charity nejen za obětavou službu
potřebným, ale i za věrnost této službě. Minulý rok byl hodně
mimořádný nejen pro Charitu, ale i pro celou společnost díky
pandemii koronaviru, která nás přepadla, ochromila a vyzkoušela.
a

Zaslouženě jsme věnovali velkou pozornost zvláště nemocnicím,
které byly přeplněné. Zdravotní personál podával mimořádné
výkony a přinášel náročné obě(. V Charitách to však nebylo
omnoho lehčí. I přes mimořádné komplikace bylo potřebné se
postarat o klienty bez ohledu na to, že někteří z nich byli nemocní
kovidem, nebo chyběl personál, kterému se kovid taky nevyhýbal.
Kdyby to charitní pracovníci nezvládli, tlak na nemocnice by byl
mnohem větší.
a

Jsem na pracovníky Charit hrdý, protože si dovedli poradit anebáli
se přinést mimořádné obě(. Ze srdce jim i touto cestou děkuji za
mimořádné nasazení. Podobně děkuji všem dobrovolníkům
ipodporovatelům charitního díla. Mám opravdovou úctu k lidské
velikos( většiny pracovníků Charity a denně na ně myslím
vmodlitbě, denně jim žehnám.
a

Předem děkuji za vaši štědrost, kterou ukážete příš$ neděli.
Svděčnos$ každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

Život farnos(:
DNES je po večerní mši
sv. adorace s chválami
ve farním kostele. Vede
Projekt ON.
a

DNES (7. 11.) je sbírka
na inves(ce a splátku
dluhu PD. Děkujeme za
vaši štědrost.
a

Příš$ neděli (14. 11.)
je sbírka na Charitu.
a

Návštěvy NEMOCNÝCH:
pondělí – Klobouky,
středa – Poteč, Smolina,
čtvrtek – Lačnov, Študlov
a

Příprava na biřmování:
pátek 12. 11. od 17:30h
v kostele a poté na PD.
Setkání je pro obě
skupiny (mladí + dospělí).
a

Mše sv. za zemřelé kněze
našeho děkanátu:
pondělí 15. 11. v 9h ve
farním kostele – v rámci
pravidelného setkání
kněží a jáhnů
valašskoklobouckého
děkanátu celebruje
pomocný biskup a
generální vikář Mons.
Josef Nuzík. Již nyní
srdečně zveme věřící
k této zádušní mši sv..
a

Děkanátní setkání
mládeže: 19. – 20. 11.
v Kloboukách. Více
informací na plakátcích
a webových stránkách.
a

Dě(, na které se
nedostalo, si mohou vzít
kar(čky z minulé neděle,
také v sakris(i.
a

Je možnost zapsat
v sakris(i volné intence.

Liturgické okénko VIII – bohoslužba obě(
Přinášení obětních darů: začíná eucharis(cká část mše svaté,
která přesně odpovídá tomu, co v evangeliu čteme o Ježíšově
poslední večeři. Když lidé kdysi přinášeli vlastní chléb a víno,
dávali z toho, co sami od Hospodina přijali a na čem nechali svou
námahu, svůj čas, tedy sami sebe. I dnes dary nesené k oltáři
znamenají nás samotné. Náš život, naše rados( i trápení.
Přestože už dnes do kostela nenosíme vlastní potraviny, můžeme
vždy do misky, kterou nesou zástupci místního společenství
pomyslně přihodit to, co právě prožíváme a s důvěrou
očekávat, že to Bůh promění.
a

Na konci přímluv by měli být zástupci lidu připraveni na
příslušném místě, aby hned po skončení přímluv mohli vyrazit.
Dary předávají knězi, který je pokládá na oltář a pronáší nad nimi
modlitbu. Dary, oltář, kříž, kněz a lid mohou být okouřeni na
znamení úcty, obě( a modlitby, která bude od oltáře stoupat
knebi. Při okuřování lidu se lid postaví a zůstává již stát. Ve
starověku se z nadbytečných darů přinesených na oltář
podělovali potřební. Dnes je na místo toho . Jefinanční sbírka
určena pro potřebné (např. vyhlášené diecézní nebovýhradně
celocírkevní sbírky) nebo pro potřeby kostela a farnos( (tzn. nic
ztoho nejde knězi).



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

8.11.
KLOBOUKY 17:30 M

Za V sestru, bratra,

za DO, na které nikdo nepamatuje

ÚT

9.11.

Posvěcení 

lateránské 

baziliky

KLOBOUKY 17:30
Za V manžela Jaroslava, V rodiny

Krpenskou, Novákovu a DO

KLOBOUKY 7:00 M Za V bratra, rodiče, sestru a DO
Klobouky Zpovídání: P. Michal Staufčík

Poteč 16:30 M Adorace

POTEČ 17:30 M

Na poděkování za 70 let života, V manžela,

V rodiče z obou stran, V bratra

a PB pro * rodinu Juřicovu 

Lačnov 16:00 M Adorace

LAČNOV 16:30 M
Za V rodiče Šeré a Sochorovy, jejich děti

a ochranu a PB pro * rodinu, snachu a zetě
KLOBOUKY 17:30 P

Klobouky 18:00 P Vedená adorace: schola
Študlov 17:00 V Adorace

ŠTUDLOV 17:30 V

KLOBOUKY 7:00 M

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

Penzion 9:00 P

KLOBOUKY 17:30 V Za dary DS, víru a zdraví v rodinách
SO

13.11.

sv. Anežky 

České
KLOBOUKY 7:30 V

KLOBOUKY 7:00 V
Za V Karla a Ludmilu Ďulíkovy

a V rodiče z obou stran

TICHOV 7:30 P
Za V rodiče Bělaškovy, V švagra

a BP pro celou * rodinu

LAČNOV 8:30 V
Za V Marii Trčkovou (1. výročí),

V rodiče Trčkovy a Ryzákovy

KLOBOUKY 8:45 P
Za V Josefa Horalíka, V rodiče Lysákovy,

* a V rodinu Horalíkovou a DO
KLOBOUKY 10:30 V Za V manžela a * rodinu
ŠTUDLOV 10:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 18:00 R
Za V rodiče Čurečkovy, Staňkovy,

Častulíkovy a * a V rodinu

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B      8. listopadu - 14. listopadu 2021
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

8:00-9:00

ST

10.11.

Památka

sv. Lva 

Velikého, 

papeže

a učitele 

církve

ČT

11.11.

Památka

sv. Martina 

Tourského, 

biskupa

PÁ

12.11.

Památka

sv. Josafata, 

biskupa

a mučedníka

7:30-17:20

NE

14.11.

33. neděle

v mezidobí

Žalm: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.

1. čtení: Dan 12, 1-3     2. čtení: Žid 10, 11-18     Evang.: Mk 13, 24-32


