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Svátek uvedení Páně do chrámu – 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá
Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených
osob. Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba.
Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef
přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec
a  prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů".
Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název
„hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se
rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např.
i při bouřce nebo při umírání. Na mši sv. ve středu si
přineste svíce k požehnání a k rozsvěcení při úvodním
vstupu při mši sv.
a

a

Představení prvokomunikantů bude při nedělních mší
sv. 6. února tam, kde přistoupí dě) k 1. sv. přijímání
(Lačnov v 8:30h, Študlov a Klobouky v 10:30h).
a

Synodální cesta (kráčet společně)
Blíží se konec farní fáze – kdo by měl ještě zájem, je
nejpříhodnější čas, aby s)hl spolu s dalšími (synodální
skupinka by měla mít alespoň 3 členy) 2 setkání do
konce února. Všechny potřebné informace najdete na
webových stránkách farnos) (faraklobouky.cz) nebo u
Ivana Podeště či Laďky Šeré.
a

Jednání pastorační rady
Zápisy v jednoduché formě z jednání pastorační rady
naleznete na webových stránkách farnos). Jednání jsou
veřejná, proto jste o konání pastorační rady dopředu
informováni ve farních listech. Na posledním zasedání
pastorační rada rozhodla o slavení mše sv. v la&nském
jazyce – každou první sobotu večer. Rozjímavý růženec
přede mší sv. a biblická čtení (i kázání) bude v češ)ně.
a

Úklid betléma: prosíme ochotné muže v pondělí 31. 1.
po mši sv. na pomoc s úklidem betléma. Předem
děkujeme.
a

Sbírka minulé neděle činila 36.560 Kč. Sbírka na
biblické dílo činila 25.100 Kč. Pán Bůh zaplať.
a

Setkání biřmovanců: dospělí – středa od 18h na faře.
a

Adorace s chválami: v neděli 6. 2. po večerní mši sv.
a

Je stále hodně volných úmyslů na mši sv. – do 25. 2.
můžete zapsat v sakris'ích, na pozdější termín na faře.
a

Pozvánka na manželské večery do Luhačovic
Na nástěnkách a webových stránkách máte pozvánku
a bližší informace.

Liturgické okénko XVIII
díkůvzdání po mši sv.

Velké množství světců nás vybízí,
abychom po skončení mše svaté
ještě setrvali v osobní modlitbě.
Sluší se přece poděkovat Pánu za
nedocenitelné milos), které
jsme při mši svaté obdrželi. Mše
svatá je společným liturgickým
slavením, v díkůčinění po mši
svaté pak toužíme setrvat ve
velmi osobní chvilce s Tím,
kterému jsme naslouchali
a kterého jsme přijali.
Necháváme na osobní rovině
doznít to, co jsme prožili při
společném slavení. Úkon
adorace tak mši svatou
prodlužuje a zintenzivňuje to, co
se konalo během slavení liturgie.
a

Kéž by se kri$ka sv. Kateřiny
Sienské vůči řeholníkům její
doby: „Z chóru prchají, jako by
byl otrávený.“ nevztahovala i na
nás: „Po mši z kostela prchají,
jako by byl otrávený.“
Bohoslužby jsou i příležitos.
k setkání s přáteli, které jsme
třeba i týden neviděli. Je dobré
a důležité, abychom si s nimi
popovídali. Nemá se tak ale dít
v kostele. Neztrácejme úctu před
posvátnos( prostoru a ani ohled
na druhé, abychom nerušili ty,
kdo se chtějí ještě po mši
soukromě modlit.
a

Prak)cky: Po mši sv. se modlí
maximálně jedna modlitba
(Pane, žehnej ze svého
svatostánku…), pak už je $cho
k díkučinění. Kdo se chce modlit
další modlitby, nechť se je
pomodlí v duchu. Nebojme se
(pokud to jde) zůstat ještě chvíli
v $chu před Pánem a poděkovat
mu za jeho dar lásky.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

31.1.

sv. Jana 

Boska
KLOBOUKY 17:30 V Za uzdravení

ÚT

1.2.
KLOBOUKY 17:30 V Za V Stanislava Mačka a V Irenu Mačkovou

KLOBOUKY 7:00 V
Za V manžela, dvoje V rodiče

a jejich V děti a DO

Klobouky Zpovídání: P. Vojtěch Radoch

Lačnov 15:45 Adorace + zpovídání

LAČNOV 16:30 P Za * a V členy společenství živého růžence

Študlov 16:45 Adorace + zpovídání

ŠTUDLOV 17:30 M Za V Františka Ptáčka

Poteč 16:45 Adorace + zpovídání

POTEČ 17:30 V
Za * a V rodinu Zábojníkovu, Strnadovu,

Vaškovu s prosbou o ochranu PM

KLOBOUKY 17:30 P
Za V rodiče Manovy, jejich V děti,

za * rodinu a DO

Klobouky 18:00 P Vedená adorace: Schola

KLOBOUKY 7:00 P
Za V manžela Ladislava Vichtoru

a BP pro * rodinu

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

Lačnov 14:30 Pohřeb: Za V  Josefa Martinku

KLOBOUKY 17:30 M
Na poděkování za 80 let života, V manžela

a za zdraví a BP pro * rodinu

SO

5.2.

první 

sobota

KLOBOUKY

(v latině)
17:30 M Za V rodiče Elišku a Jana Šeré a * a V rodinu

KLOBOUKY 7:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

TICHOV 7:30 M  

LAČNOV 8:30 V Za V sestru Amálii Janáčkovou (1. výročí úmrtí)

KLOBOUKY 8:45 P Za V Marii a Emila Matyášovy a * rodinu

KLOBOUKY 10:30 V

ŠTUDLOV 10:30 M Za V Pavlu Vašičkovou, manžela a syna

KLOBOUKY 18:00 M

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    31. ledna - 6. února 2022
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

ST

2.2.

Svátek 

uvedení 

Páně

do chrámu

8:00-9:00

Žalm: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

1. čtení: Iz 6, 1-8     2. čtení: 1 Kor 15, 1-11     Evangelium: Lk 5, 1-11

ČT

3.2.

PÁ

4.2.

první

pátek

NE

6.2.

5. neděle

v mezidobí

7:30-17:20


