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Příš)neděli 23. ledna je NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
Vážení přátelé, obracím se na vás o 3. neděli v liturgickém mezidobí, která se v katolické
církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Podle výzvy papeže Fran$ška
uvažujeme teď v církvi o tom, jak bychom mohli ještě důsledněji jít společně cestou, kterou
nás všechny vede Bůh dějinami.
a

Ať už patříme ke kterékoli čás$ Božího lidu nebo se na jakémkoli stupni podílíme na
přípravě synodu o synodalitě, uvědomujeme si, jaký význam má Písmo svaté pro celý tento
proces. Novozákonní Skutky apoštolů dokládají na mnoha místech, jak samozřejmé bylo
pro vznikající církev, že se každý z věřících podílel svým nenahraditelným způsobem na
životě církevního společenství. Neděle Božího slova je pro nás příležitos*, abychom si tyto
základy znovu připomínali a pokusili se na nich dál tvořivě stavět.
O neděli Božího slova se podle rozhodnu* České biskupské konference koná ve všech
farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Rád bych vám všem poděkoval za vaši
velkorysou podporu, ať už ji provádíte modlitbou nebo finanční podporou.

P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla

Liturgické okénko XVI – závěrečné obřady
OD BOHOSLUŽBY K ŽIVOTU!

Požehnání Propuštění lidu .= zpečetění ve jménu Trojice „Jděte ve jménu Páně“

Papež Fran%šek o konci mše sv. říká: Dobře víme, že konec mše je začátkem vydávání
křesťanského svědectví. Křesťané nechodí na mši, aby vykonali týdenní povinnost, a pak
zapomněli. Křesťané jdou na mši, aby se účastnili Umučení a Vzkříšení Páně a potom více žili jako
křesťané. Začíná tak vydávání křesťanského svědectví. Vycházíme z kostela „v pokoji“, abychom
nesli a ve svých domovech, pracoviš*ch a mezi starostmiBoží požehnání do všedního konání
opozemskou obec „oslavovali Pána svým životem“. Jestliže však vycházíme z kostela, koukáme
na toho či onoho a drbeme, pak nevstoupila mše do našeho srdce. Proč? Protože nejsem schopen
křesťansky žít a svědčit. Pokaždé, když odcházím ze mše svaté, mám být lepší, než když jsem
přišel. Mít více života, síly a ochoty vydávat křesťanské svědectví. Eucharis$í Pán Ježíš vstupuje
do nás, našeho srdce a našeho těla, aby „milost pronikla celý náš život“. Odbohoslužby k životu!
– sjedno$li jsme se s Kristem, stali jsme se eucharis$ckými
muži aženami.

Do té míry, v jaké umrtvujeme svoje sobectví, tedy
odumíráme tomu, co odporuje evangeliu aJežíšově lásce,
rodí se v nás větší prostor pro působení Ducha svatého.
Křesťané jsou muži aženy, kteří si po přijímání Těla a Krve
Páně nechávají Duchem svatým rozšiřovat duši. Sevřené,
uzavřené, scvrklé a sobecké duše nic nezmohou. Jen velké
duše s širokými horizonty! Nechme si po přijímání Těla
aKrve Kristovy rozšiřovat duši silou Ducha svatého.

Propuštění lidu může mít různé obměny:

- Jděte ve jménu Páně.

- Oslavujte Boha svým životem.

- Jděte a hlásejte Pánovo evangelium.

- Přinášejte všem radost vzkříšeného Krista.

- Radost z Hospodina ať je vaší silou.



Den Lit. oslava Místo Úmysl

PO

17.1.

Památka

sv. Antonína, 

opata

KLOBOUKY
Za V Františka Kudelu

a BP pro rodinu Kudelovou

ÚT

18.1.

Panny Marie, 

Matky jednoty 

křesťanů

KLOBOUKY
Za V rodinu Trčálkovu, DO

a dar zdraví pro * rodinu Vaculčíkovu

KLOBOUKY Za * a V rodinu Sýkorovu a Krahulíkovu

Klobouky Zpovídání

POTEČ Za V Jiřího Šustra, * a V rodinu

LAČNOV
Za rodiče Slovákovy, V rodinu Sáblíkovu,

BP pro * rodinu Čajkovskou a Výskalovu

KLOBOUKY
Za V manžela, V děti a rodiče Švirákovy,

za * a V rodinu

Klobouky Vedená adorace: Sinaj

ŠTUDLOV

KLOBOUKY

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

Klobouky Pohřeb: Za V  Ladislavu Guričovou

KLOBOUKY
Na poděkování za dar života (výročí 30 let),

za dar zdraví a BP pro * rodinu Bočkovu

KLOBOUKY

Klobouky Křestní obřady

KLOBOUKY Za * a V rodinu Ovesnou a DO

TICHOV
Za V Marii Stružkovou

a V syna Oldřicha (1. výročí)

LAČNOV
Za V Josefa Bělašku a ochranu

a Boží pomoc pro * rodinu Bělaškovu

KLOBOUKY Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY

Za V rodiče Aloise a Františku Hrabinovy,

jejich V sourozence s manžely, V rodiče,

DO a Boží ochranu pro * rodinu

ŠTUDLOV
Za V rodiče Beňovy, Janičkovy, V bratra,

ochranu PM pro * rodiny

KLOBOUKY
Na poděkování za 50 let společného života,

* a V rodinu s prosbou o dar zdraví
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Neděle 

Božího slova

Žalm: Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

1. čtení: Neh 8, 2-10     2. čtení: 1 Kor 12, 12-30     Evang.: Lk 1, 1-4; 4, 14-21
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