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Začíná týden modliteb za mládež
Z rozhodnu" papeže Fran$ška se tento týden přesouvá na
týden před slavnos" Krista Krále z původního termínu před
Květnou nedělí. Proto také letos děkanátní setkání mládeže
(v jiných letech diecézní) se také přesouvá na sobotu před
Kristem Králem.
a

Modlitba za mládež
Bože, náš Otče, děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš
skrze mladé lidi. Děkujeme za dar jejich života, touhu po
lásce a pravdě. Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať
dovedou rozpoznat dobro a zlo. Dej jim dar síly a ctnost
statečnos', ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit.
Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia
a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě. O to
prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
a

Děkanátní setkání mládeže
Pátek 19.11.: 17:30 mše sv.; 18:30 modlitby s Projektem On
Sobota 20.11.: 10:00 mše sv.; 11:30-15:30 workshopy; 15:30
modlitba. Více info a registrace na farním webu.
a

Modlitba za průběh synody – budeme se ji modlit
každou mši sv. po sv. přijímání
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém
jménu. Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou
se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde
s přetěžkým břemenem svých slabos) a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás
nevědomost svedla na sces), nedopusť, aby předpojatost
ovlivnila naše činy. Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho,
co je správné. To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle
na každém místě a v každém čase, a ve společenství
s Otcem i Synem na věky věků. Amen.

Liturgické okénko IX –
modlitba nad dary
Při kněžském svěcení, když
biskup předává novosvěcenci
chléb a víno, říká: „Přijmi dary
svatého lidu k eucharis'cké
obě'.“ Je to lid Boží, který
přináší chléb a víno – věřící lid
klade svoje dary do rukou
kněze, ten je vloží na oltář,
který je centrem eucharis$e =
život věřících, jejich chvála,
jejich utrpení, jejich modlitba,
jejich práce jsou spojeny s
Kristovou chválou a modlitbou,
s jeho utrpením a prací i s jeho
bezvýhradnou obě", čímž
získávají novou hodnotu (KKC
1368). Náš dar je jen troška, ale
Kristus tu trošku potřebuje –
Pán žádá málo, dává mnoho! –
To vše vyjadřuje modlitba nad
dary, v níž kněz prosí Boha, aby
přijal oběť své církve,
a poukazuje na podivuhodnou
výměnu naší chudoby za jeho
bohatství. Po výzvě kněze:
„Modleme se, aby Bůh přijal
oběť své církve.“, nejprve
odpovíme: „Ať ji přijme ke své
slávě a k spáse světa.“, pak
teprve povstaneme. Poté se
kněz modlí modlitbu nad dary.

Co prospěje, je-li Kristův stůl
plný zlatých kalichů, za)mco
sám Kristus hyne hladem?
Nejprve hladového nasyť a
teprve pak můžeš z přebytku
vyzdobit i jeho stůl… To neříkám
proto, že bych chtěl zabraňovat
darování takových věcí chrámu,
požaduji však, aby je provázely,
ba předcházely skutky
milosrdenství (sv. Jan
Zlatoústý).

DNES (14.11.) je sbírka na Charitu.
a

Sbírka minulé neděle na inves$ce ve farnos$ vynesla
87160 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
a

FARNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ za 89 Kč (v neděli v kavárně,
ve všední dny v sakris$i) a za 200 Kč.SVÍCE
a

Setkání VDOV a VDOVCŮ: středa 17.11. v 15h na kaplance.
a

Setkání AMORIS LAETITIA: neděle 21. 11. v 16h v Brumově.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 9:00 B Za V kněze našeho děkanátu

TICHOV 16:30 M Za V Jaroslava Maňase (1. výročí)

KLOBOUKY 17:30 V
Za V manžela Josefa a za * a V rodinu

Kudelovou a Kozubíkovou

ÚT

16.11.
KLOBOUKY 17:30 R

Za * a V rodinu Mikešovu, Kolaříkovu, Zavadilovu, 

Macháčkovu, Štěbrovu a Nenutilovu

KLOBOUKY 7:00 V
Za V Josefa, Ludmilu

a dceru Marii Išpoldových a DO

Klobouky Zpovídání: P. Vojtěch Radoch

POTEČ 17:30 P Za V rodiče Cigánkovy

LAČNOV 16:30 R
Za V rodiče Vlčkovy, dceru Ludmilu

a ochranu a PB pro * rodinu

KLOBOUKY 17:30 M
Za V manžela, švagra, V rodiče z obou

stran a ochranu Boží pro * rodinu

Klobouky 18:00 Vedená adorace: kapela Sinaj

ŠTUDLOV 17:30 V Za V rodiče Ptáčkovy, jejich syny a snachu

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P

Za V Jarmilu Obadalovou, V manžela

Josefa a BP pro * rodinu Obadalovu,

Bžadkovu a Rakovu a DO

KLOBOUKY 7:30 P
Na poděkování za 50 let manželství

a dar zdraví pro * rodinu

KLOBOUKY 10:00 H Za mládež našeho děkanátu

KLOBOUKY 7:00 Za * a V členy růžencového společenství ze Smoliny

LAČNOV 8:30 Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 8:45
Za * a V členy růžencového

společenství z Valašských Příkaz

TICHOV 7:30
Za V manžele Olejníkovy,

V dceru Pavlíkovou a V zetě

KLOBOUKY 10:30
Za V P. Josefa Pechance

(ke 110. výr. narození a 40. výr. úmrtí 22.11.)

ŠTUDLOV 10:30
Za V rodinu Fojtíkovu, Sucháčkovu

a dar zdraví pro celou * rodinu

KLOBOUKY 18:00 Za V rodiče Vlšovy a V rodinu Petrů

Žalm: Hospodin kraluje, oděl se velebností.

1. čtení: Dan 7, 13-14     2. čtení: Zj 1, 5-8     Evang.: Jan 18, 33b-37
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P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B       15. listopadu - 21. listopadu 2021
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš; B = Mons. Josef Nuzík; H = o. Petr Bulvas
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