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Výzva k podávání přihlášek do kněžského semináře
Vyzýváme mladé muže, kteří přemýšlí nebo cí% povolání ke kněžství, aby se osobně setkali
s o. Pavlem (nebo s některým o. kaplanem) a probrali možnos& podání přihlášky do
kněžského semináře. Modleme se, prosím, s neúnavnou vytrvalos% za nová kněžská

11. února – 30. světový den nemocných
Největším svědkem milosrdné Otcovy lásky k nemocným je jeho jednorozený Syn. Kolikrát
nám evangelia vyprávějí o Ježíšových setkáních s lidmi trpícími různými nemocemi!
a

Jeden myslitel dvacátého stole% nám naznačuje důvod: „Bolest člověka naprosto izoluje
a z této naprosté izolace se rodí apel na někoho druhého, vzývání druhého.“ Když člověk
kvůli nemoci zakouší na vlastním těle křehkost a utrpení, těžkne mu také srdce, roste
strach a množí se otázky, táže se s větší naléhavos% po smyslu všeho, co se děje. V této
souvislos& bych chtěl připomenout, že navštěvovat nemocné je pozvání, jež Kristus
adresoval všem svým učedníkům. Kolik nemocných a starých lidí žije doma v očekávání,
že je navš$víme! Služba útěchy je úkolem každého pokřtěného člověka, který má na
pamě' Ježíšova slova: „Byl jsem nemocný a navš$vili jste mě“ (Mt 25,36).
a

Drazí bratři a sestry, všechny nemocné a jejich rodiny svěřuji přímluvám Panny Marie,
Uzdravení nemocných. (papež Fran&šek)

Postní duchovní obnova farnos+: sobota 5. března
Dopředu informujeme o postní duchovní obnově farnos&, která se (dá-li Bůh) uskuteční
v sobotu 5. března v KD Klobučan. Hostem bude Kateřina Lachmanová.
a

Liturgické okénko XIX – Postoje a gesta při mši sv.
1) Stání: Tento postoj odkazuje na Stání vyjadřuje úctu k tomu, kdopřipravenost, bdělost.
mluví, nebo jehož Slovu nasloucháme. Stojíme, když slyšíme evangelium, když chválíme
Boha a když vyznáváme svou víru. Stojíme, když přijímáme závazek a dáváme slib.
Stojíme, když se kněz naším jménem obrací k Bohu. Stojíme rovně a vzpřímeně,
neopíráme se o zeď nebo o lavice, ruce máme sepnuté.
2) Sezení: Když přijde návštěva, posadíme se. Dáváme najevo, že máme čas a že jsme také
připraveni naslouchat máme pro Ježíše čas a. Když sedíme v kostele, znamená to, že
chceme mu v klidu naslouchat. Sedíme při četbě z Písma, při homilii, výkladu Božího slova.
3) Pokleknu!: Poklekáme před Kristem v eucharis&iZnamená pozdrav, poklonu Pánu.
a tehdy, když chceme vyjádřit Bohu obzvlášť velkou úctu. Poklekáme před svatostánkem
na začátku a na konci mše svaté. Kdykoli jindy přicházíme do kostela, také zdravíme Ježíše
ve svatostánku pokleknu%m. Jestliže věřící poklekne, tak se %m Bohu klaní, uznává ho jako
vládce vesmíru a svého života. Poklekáme zvolna.Poklekáme na pravé koleno. Nikdy
nepoklekáme za chůze, ale před pokleknu%m se vždy krátce zastavíme.
4) Klečení: , který je naším Pánem. Tímto postojemKlečet znamená klanět se Bohu
vyjadřujeme, že  Bůh je větší než já. Klečení je výrazem nejvyšší úcty. Klečíme vzpřímeně

a &še, neotáčíme hlavou, ruce zůstávají sepjaté. Na patách nesedíme. Klečíme na obou
kolenech! Samozřejmě to pla% pro ty, kteří mohou a nejsou indisponováni fyzickým
zdravím a věkem. Klečíme především přiToto je velký rozdíl mezi pokleknu%m a klečením.
eucharis&cké modlitbě - po Svatý, Svatý, Svatý a po svatém přijímání (díkůčinění).
5) Chůze: Do kostela a vůbec do mše svaté nepatříChůze nemá působit zmatek v kostele.
poklus, pobíhání nebo naopak loudání. Správně reagujeme na okolí, tzn. když vidím
někoho staršího přistupovat k přijímání, mohu dotyčnému nabídnout své místo v řadě.
Nebo naopak, když kněz příjme svaté přijímání, tzn. HNED PO ZAZVONĚNÍ lid vychází
z lavic a začínáme se řadit ve dvojstupu, nikoliv až když kněz či podávající dojde pod



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

Tichov 15:45 M Zpovídání a adorace

TICHOV 16:30 M

KLOBOUKY 17:30 M Za V manžela, V rodiče a * rodinu

ÚT

8.2.
KLOBOUKY 17:30 H

Na poděkování PB za 70 let života

a celou * rodinu Zatloukalovou 

KLOBOUKY 7:00 M Za V rodiče Vichtorovy, Išpoldovy, V rodinu a DO

Klobouky Zpovídání: 

POTEČ 17:30 M
Za V rodiče z obou stran

a za * rodinu Krahulíkovou

LAČNOV 16:30 M
Za V manžela, ochranu a  BP

pro rodinu Martinkovu a Jahodovu

KLOBOUKY 17:30 M Za V syna, manžela, V rodiče a dar * pro * rodiny

Klobouky 18:00 L Vedená adorace: Schola Poteč

ŠTUDLOV 18:00 H
Za V manžela, vnuka, dva bratry, V rodiče s prosbou 

o dar zdraví, pro celou * rodinu Poláchovu

KLOBOUKY 7:00 M

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za V Františka a Boženu Rumanovy,

jejich V rodiče a sourozence a DO

SO

12.2.
KLOBOUKY 7:30 V Poděkování za dar manželství

KLOBOUKY 7:00 M

TICHOV 7:30 P  

LAČNOV 8:30 M Za V Miloslava Trčku (1. výročí)

KLOBOUKY 8:45 V Za V rodiče Ginterovy a Kolaříkovy a V syna Karla

KLOBOUKY 10:30 M
Za V Břetislava Ptáčka, V rodiče,

za * a V rodinu Ptáčkovu a Strnadovu

ŠTUDLOV 10:30 V
Za V syna a za dar zdraví

pro celou * rodinu Mačkovu a Masařovu

KLOBOUKY 18:00 V Za farníky a dobrodince farnosti

Sbírka minulé neděle činila 32.840 Kč. Pán Bůh zaplať.

Příští neděli (13.2.) sbírka na investice ve farnosti.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH: až v týdnu po 13. únoru.

NE

13.2.

6. neděle

v mezidobí

Žalm: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

1. čtení: Jer 17,5-8     2. čtení: 1 Kor 15, 12-20     Evangelium: Lk 6, 17-26

Život farnosti:

PÁ

11.2.

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    7. února - 13. února 2022
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

PO

7.2.

7:30-17:20

ST

9.2.

8:00-9:00

ČT

10.2.

Památka

sv. 

Scholastiky, 

panny


