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Valašsko se modlí za mír – 24h adorace po 9 dní v děkanátu
Dnes (13.3.) začne deví#denní ustavičná adorace ZA MÍR v celém našem děkanátě.
V každé farnos# se bude adorovat 24h v kuse. Začne se vždy večer a skončí se večer
následujícího dne, kdy pomyslnou modlitební štafetu přebírá další farnost. Takto se
bude v děkanátě adorovat až do úterý 22. 3. do 17h.
Naše farnost začíná dnes po večerní mši sv. adorací s modlitbou chval a od 21h #chou
adorací až do večerní mše sv. v pondělí v 17:30h (křížová cesta přede mší sv. ten den
nebude). Prosím, zapisujte se na bdění před Eucharis#í – vždy minimálně dvě jména
(možnost je buď na půl hodiny nebo na celou hodinu). Děkujeme. „Bůh je naše útočiště
a síla, osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.“ (Žalm 46)
a

Pouť farnos* ke sv. Josefovi do Š%tné – sobota 19. března
Na poděkování za rok sv. Josefa a v probíhajícím roce rodiny koná naše farnost pouť ke
sv. Josefovi do Š(tné (místní farní kostel sv. Josefa).
Program:
9:15 modlitba radostného růžence 9:45 slavná mše sv., litanie ke sv. Josefovi
Odjezd autobusu v 8h z Lačnova Kozince po trase: Študlov (8:20 točna), Příkazy, Poteč
a Klobouky náměs( 8:45h. (není třeba se zapisovat)
a

Postní kázání – dnes (13.3) v 15h ve farním kostele
na téma: VÍRA pronese P. Jan Liška. Následuje křížová cesta akolytů a svátostné požehnání.
a

Křížová cesta „po asfaltce“ – příš% neděli 20. 3.
Vychází se od viaduktu pod nádražím v 15h. Křížová cesta je vhodná pro všechny
„na kolečkách“: rodiny s dětmi, starší a ostatní.
a

Postní golgota i modlitební maraton za mír (denně v 18:15, v neděli 19:15) dále pokračují.

Texty přís% neděle - 3. neděle postní
1. čtení: Ex 3, 1-15, 2. čtení: , Evangelium: Lk 13, 1-91 Kor 10, 1-12

Žalm: Hospodin je milosrdný a milos#vý.

Život farnos*:
Sbírka na svatopetrský haléř vynesla
96.060 Kč. Pán Bůh zaplať.
a

DNES (13.3.) je sbírka na celostátní
setkání mládeže, které se uskuteční
v srpnu v Hradci Králové.
a

Příš% týden (20.3.) je sbírka na

farnost.
a

Biřmovanci: – středa v 18hdospělí
na faře; – pátek v 17:30hmladí
na mši sv., poté na PD.
a

Dnes 13.3. od 15h jsme zváni do
Loučky na komponovaný program
k arcibiskupu A. C. Stojanovi – více
na plakátcích.

Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba a odříkání:
držme se jich pevně a volejme ke Spasiteli: „Hřešili
jsme, Pane, ale konáme pokání, proto se nad námi
smiluj.“ Přetrhejme všechna pouta, která nás váží
ke hříchu, a odpusťme svým bratřím a sestrám,
aby i nám byly odpuštěny naše viny.
Prvním stupněm pokání je vyhýbat se hříchu,
odložit všechny náruživos- a svou poskvrněnou
duši obmýt slzami lítos-. Ale dej pozor, má duše,
aby tvé pokání nebylo polovičaté: abys mezi(m,
co proléváš slzy lítos-, nehověla skrytě tajným
vášním, a tak zas o Boha nedbalos( nepřišla;
kráčej vytrvale ve stopách Kristových a nes za ním
svůj kříž, abys k němu, oslavenému Kristu, byla
jednou přidružena. (z východní liturgie)



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

Klobouky 24h adorace ZA MÍR

KLOBOUKY 17:30 P Za rodinu Kamasovu, Odehnalovu a Schneiderwindovu

ÚT

15.3.
KLOBOUKY 17:30 V Za V rodiče Janošíkovy, * a V rodinu

KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Zpovídání: P. Pavel Macura

Poteč 16:45 Modlitba křížové cesty

POTEČ 17:30 V
Za * a V rodinu Františákovu, Šenkeříkovu

a Maňasovu, ochranu PM pro * rodinu a DO

Lačnov 15:45 Modlitba křížové cesty

LAČNOV 16:30 V Za * a V rodinu Kudelovu a Bartošovu

KLOBOUKY 17:30 P
Za V Ludmilu Švachovou a její V rodiče

a * rodinu Trčkovu

Klobouky 18:00 Adorace: Varhaníci

Študlov 16:45 Modlitba křížové cesty

ŠTUDLOV 17:30 M Za V rodinu Výpušťakovu, Pechalovu a * rodinu

KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

Klobouky 16:50 Modlitba křížové cesty: Fokoláre

KLOBOUKY 17:30 M

Za V Aloisii Pechancovou, manžela, sestru Janu,

syna Josefa, vnučku Blanku Častulíkovou,

za * a V rodinu Pechancovu

ŠTÍTNÁ 9:45 P Za manžele a rodiny naší farnosti

KLOBOUKY 17:30 V Za uzdravení s prosbou o BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:00 P Za V manžela s prosbou o BP pro * rodinu

TICHOV 7:30 V Za * a V Josefy z Tichova

Tichov 8:30 Modlitba křížové cesty

LAČNOV 8:30 P
Za * a V Josefy z Lačnova, za V P. Josefa

Zimčíka a za V P. Josefa Pechance

Lačnov 9:30 Modlitba křížové cesty

KLOBOUKY 8:45 V

Za V manžela Františka, jeho V sourozence

s manžely, V rodiče, V dceru Janu,

Boží ochranu pro * rodiny a DO

KLOBOUKY 10:30 M Za V rodiče, 2 syny a ochranu Boží pro * rodinu

ŠTUDLOV 10:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

Študlov 14:00 Modlitba křížové cesty
Klobouky 15:00 Modlitba křížové cesty - po asfaltce

KLOBOUKY 18:00 M
Za V rodiče Žákovy, Bělákovy,

za * a V rodinu z obou stran a DO

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    14. března - 20. března 2022
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