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PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ – začíná nový církevní rok
V lekcionáři se o nedělích čte z cyklu C a ve všední den cyklus 2.
a

Adventní doba má dvojí povahu: je to doba přípravy na oslavu
Narození Páně, kdy oslavujeme první příchod Syna Božího
k lidem; a zároveň je to doba, v níž vedeni touto vzpomínkou
směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova
příchodu na konci věků. Z těchto dvou důvodů je doba
adventní dobou oddaného a radostného očekávání.
a

Evangelia adventních nedělí se zaměřují na druhý příchod
Pána na konci světa (1. neděle), na osobu a poselství Jana
Kř(tele (2. a 3. neděle) a na událos(, které bezprostředně
předcházely narození Krista (4. neděle). První čtení jsou texty
starozákonních proroků, kteří připravovali Boží lid na příchod
zaslíbeného Mesiáše. Druhá čtení obsahují prak(cká
napomenu) a povzbuzení vycházející ze skutečnos(, že
příchod Pána je blízko.
a

Prožijme ADVENT duchovně: ve z#šení, v urovnání cest
k sobě navzájem a v naslouchání Božího hlasu. Srdečně
zveme na rorátní mše sv. a na adoraci a prosíme o společnou
modlitbu v rodinách u adventního věnce.

Liturgické okénko XI –
eucharis'cká modlitba
Eucharis(cká modlitba je
středem celého slavení mše
svaté. Je to modlitba, ve
které se církev v Duchu
Svatém obrací k Otci a prosí
o dar Syna. Při této modlitbě
se spojujeme s celým
zástupem nebešťanů
(andělů a svatých), když se
přidáváme ke zpěvu „Svatý,
svatý, svatý…“
a

Po tomto zpěvu následuje
epikleze, tedy prosebná
modlitba o Ducha Svatého,
aby dary přinesené věřícími
byly proměněny a stali se
Kristovým tělem a krví. Od
epikleze, kdy kněz vztahuje
ruce nad dary celé
společenství věřících
pokleká na znamení úcty
k tomuto velikému
tajemství, které se
zpřítomňuje na oltáři. Kněz
pronáší slova, která zazněla
při poslední večeři, Ježíšova
slova, kterými ustanovil mši
svatou. „Vezměte a jezte
z toho všichni, toto je moje
tělo, které se za vás vydává.“
„Vezměte a pijte z něho
všichni, toto je kalich mé
krve, která se prolévá za vás
a za všechny na odpuštění
hříchů, toto je smlouva nová
a věčná. To konejte na mou
památku.“ Kněz tato slova
pronáší in persona Chris( –
v osobě Krista. Sám Ježíš nás
ústy kněze zve k hos(ně
svého těla. Dokážeme na to
odpovědět svým postojem
lásky? Svou účast na tomto
slavení vyjadřujeme také
zvoláním jednoho ze tří
způsobů Tajemství víry.

Adventní „rorátní“ mše sv. – viz. rozpis bohoslužeb
a

Každá mše sv. (v Kloboukách také , v TichověRANNÍ pátek večer
a Študlově večerní) bude začínat průvodem s lucernami.
a

Adventní ak'vita – Péče o vztahy
Každou adventní neděli bude možnost si vzít v kostele
kartu, ve které je na každý den v týdnu rozepsán úkol,
na čem bychom chtěli pracovat. Tato ak(vita je rozdělena
na 3 kategorie. Pro dospělé, mládež a dě(. Zejména
ak(vita pro dě( je spojena s nedělními kar(čkami, které
dostávají po každé mši svaté. Při splnění ak(vity v týdnu,
budete moci vystřihnout malý obrázek v pravém dolním
rohu, který pak budete moci vhodit do příslušné misky
umístěné uprostřed kostela.
a

Ak'vita DOPIS JEŽÍŠKOVI – zapojte se i vy!
I letošní rok Společenství Projekt On ve spolupráci
s Charitou Valašské Klobouky zve všechny nejen mladé
k adventní ak(vitě DOPIS JEŽÍŠKOVI aneb cokoli jste učinili
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
Jde o ak(vitu, kdy můžeš napsat povzbuzující dopis
s Vánočním přáním či drobným dárkem jednomu z klientů
Charity Valašské Klobouky a přinést jim tak Kristovo Světlo
do jejich domovů. Více informací a přihlášku naleznete na
plakátcích. Informovat se můžete také u Josefa Polanského.
a

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži – sobota 4. 12.
a

Nový pastorační plán na rok 2022 na webu farnos'.
a

Sbírka minulé neděle činila 32.080 Kč. Pán Bůh zaplať.
a

Příš) neděli (5. 12.) bude po večerní mši sv. ve farním
kostele adorace s chválami.
a

Po dobu zpřísněných opatření nebude nedělní kavárna.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 6:45 P

Klobouky 14:30 V Pohřeb: Za V  Josefa Manu

Tichov Adorace a zpovídání

TICHOV 17:00 M Za V Annu Janáčovou, V a * rodinu Janáčovou
ÚT

30.11.
KLOBOUKY 17:30 P Za V rodinu Jarošovu a Pánovu

POTEČ 6:45 P

Za V manžela, V sestru, V švagra,

V rodiče Masařovy a Změlíkovy,

ochranu pro * rodiny a DO
KLOBOUKY 6:45 V

Klobouky Zpovídání: P. Vojtěch Radoch

Klobouky 14:30 M Pohřeb: Za V  Josefa Ďulíka

Klobouky 14:30 P Pohřeb: Za V  Annu Bařinkovou

Lačnov Adorace a zpovídání

LAČNOV 16:30

Za V rodiče Talafovy, jejich V děti, za celou

V rodinu z obou stran, za Miroslava Trčku,

ochranu PM a BP pro * rodinu a DO
KLOBOUKY 17:30 V

Klobouky 18:00 Vedená adorace: Schola

Študlov Adorace a zpovídání

ŠTUDLOV 17:30 M

KLOBOUKY 6:45 V

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za V manžela Ladislava Nováka, V rodiče 

Novákovy a Pšenčíkovy a DZ pro * rodinu

LAČNOV 6:45 P Za * a V rodinu Martinkovou

KLOBOUKY 6:45 M

KLOBOUKY 7:00 V Za farníky a dobrodince farnosti

TICHOV 7:30 M
Za V manžela, V syna, V dceru

za DO a BP pro * a V rodinu

LAČNOV 8:30 V
Za V manžela, dceru Jarmilu, zetě Jana,

V rodiče z obou stran, dar zdraví pro * rodinu

KLOBOUKY 8:45 P
Za V rodiče Adámkovy a dar zdraví

pro * rodinu Adámkovu a Válkovu

KLOBOUKY 10:30 M
Za V manžela Jana , V dceru, švagra, rodiče

Švachovy a ochranu PM pro celou * rodinu

ŠTUDLOV 10:30 P Za V rod. Chovancovy, V manželku a * a V rodinu

KLOBOUKY 18:00 M
Za V P. Františka Ptáčka, V rodiče

Hrabinovy, celou * a V rodinu a DO

ČT

2.12.

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 29. listopadu - 5. prosince 2021

PO

29.11.

8:00-9:00

ST

1.12.

15:30-16:20

16:30-17:20

16:20-16:50

NE

5.12.

2. neděle

adventní

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

1. čtení: Bar 5, 1-9     2. čtení: Flp 1, 4-11     Evang.: Lk 3, 1-6

PÁ

3.12.

Památka

sv. Františka 

Xaverského, 

kněze

7:30-17:20

SO

4.12.


