
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

šFARNÍ LISTY c. 12
4. neděle postní    |    27. 3. 2022    |    www.faraklobouky.cz

Svátost smíření = svátost uzdravení a nadpřirozené rados&
„Každé svátostné rozhřešení prožité ve víře je jak pro kajícníka, tak pro zpovědníka

zkušenos& božské moci Krista Spasitele, který se stále dotýká zraněného, nemocného,

umírajícího nebo mrtvého lidstva, uzdravuje je a vrací k životu. A jestliže smíření je svátost

rados', v níž je kajícník vzkříšen a zpovědník se raduje z úžasného Božího díla; jestliže

vzkvétá v duchovním vedení, schopném budovat duše, církev a svět; pak z toho vyplývá, že

auten!cká nová evangelizace, kterou stále více pociťujeme jako potřebnou, začíná ve
zpovědnici, a nikoli z konferencí, schůzí, či různých výstředních inicia'v. Začíná od

znovuobjevení významu hříchu, od pokorného a realis'ckého uznání vlastní omezenos'

a od následného postoje pokorné prosby o odpuštění, aby bylo možné obnovit se v Kristu.
Sv. smíření má být prioritou každého kněze, každého plánování farního a pastoračního

života, dokonce i každého diecézního pastoračního plánu.“ (kardinál Mauro Piacenza)
a

Mše sv. v 10:30h ve farním kostele s prvky zaměřenými pro naše dě&
Srdečně zveme rodiče s malými (i většími) dětmi „na hrubou“ – na této mši sv. (krom

velkých slavnos&) nebude užíváno kadidlo, dě' budou pozvány dopředu na modlitbu Páně

a jednou za měsíc bude kázání pro dě'. Ostatní farníky prosíme o ohleduplnost a přije&, je

možné, že při této mši sv. bude „hlučněji“. Děkujeme rodičům, kteří své ratoles' vedou do

kostela a snaží se i přes mnohé ob&že s jejich věkem spojené vést je k důstojnému slavení

nedělní bohoslužby.
a

Život farnos&: Sbírka na farnost vynesla 88.870 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
a

DNES (27. 3.) na téma NADĚJE (P. Vít Hlavica), křížová cesta (Projekt ON)postní kázání
a požehnání – od 15h ve farním kostele.
a

Příš( neděli (3. 4.) křížová cesta na Dělanovec – vychází se již ve 14h!! od kaple sv.
Václava v Poteči.
a

Losování nedělních kar&ček: v pátek 1. 4. na dětské mši sv. – doneste si podepsané
záložky s deví) nedělemi.
a

Biřmovanci – mladí: v pátek 1. 4. od 16:45 křížová cesta v kostele, mše svatá a pak na PD.
a

Prodej velikonočních paškálků a vína z arcibiskupských sklepů 3.4. po dopoledních mších.
a

Benefiční koncert ZUŠ: neděle 3. 4. po večerní mši sv. ve farním kostele.
a

Rodiče prvokomunikantů: setkání po mši sv., na kterou srdečně zveme, ve čtvrtek 31. 3.
nebo v pondělí 4. 4. od 18h na PD. Účast nutná! Informujeme, že první sv. zpověď

prvokomunikantů bude v sobotu 23. 4. od 16h s následným programem na farní zahradě.
a

Ministran& na Zelený čtvrtek v katedrále s otci biskupy a všemi kněžími diecéze: nahlaste

se, prosím, br. jáhnovi Lukášovi. Po stravě duchovní, bude zajištěn také dobrý obědJ

SLAVNOST MANŽELSTVÍ v naší farnos) proběhne 8. května při hrubé mši svaté.

Jubilejní páry se mohou hlásit na Centrum pro rodinu do 29.  dubna.

Texty příš+ neděle - 5. neděle postní:
1. čtení: Iz 43, 16-21, 2. čtení: Flp 3, 8-14, Evangelium: Jan 8, 1-11

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



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

Klobouky 16:50 Modlitba křížové cesty: Rodiny

KLOBOUKY 17:30 V
Na poděkování za přijatá dobrodiní pro

* a V spolužáky Gymnázia, narozené roku 1943
ÚT

29.3.
KLOBOUKY 17:30 P Za V manžela Františka, * a V rodinu a DO

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Zpovídání: P. Vojtěch Radoch
Poteč 16:45 Modlitba křížové cesty

POTEČ 17:30 P
Za V maminku, V bratra Miroslava,

za DO a ochranu PM pro * rodinu
Lačnov 15:45 Modlitba křížové cesty
LAČNOV 16:30 V Za * a V rodinu Martinkovu

KLOBOUKY 17:30 P Za V syna a * rodinu
Klobouky 18:00 Adorace: Projekt ON

Študlov 16:45 Modlitba křížové cesty

ŠTUDLOV 17:30 V
Za V manžela, oboje rodiče, snachu,

* a V  rodinu Chovancovu a DO
KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

Klobouky 16:50 Modlitba křížové cesty: Biřmovanci

KLOBOUKY 17:30 V Za V Vlastu Žákovou (1. výročí), *  a V rodinu
Klobouky 11:00 L Křestní obřady

KLOBOUKY 

(latinsky)
17:30 P Na poděkování za 50 let života a za * rodiny. 

KLOBOUKY 7:00 V
Za V Františku a Aloise Marcaníkovy,

jejich rodiče a * rodinu

TICHOV 7:30 M
Na poděkování za 70 let života s prosbou

o dar zdraví a BP pro celou rodinu
Tichov 8:20 Modlitba křížové cesty

LAČNOV 8:30 V Za V Hanu Kůdelovou (1. výročí)
Lačnov 9:20 Modlitba křížové cesty

KLOBOUKY 8:45 M
Za V manželku Ludmilu, V rodiče

z obou stran a * a V rodinu
KLOBOUKY 10:30 V Za V Marii Ritterovou (1. výročí) a DO

ŠTUDLOV 10:30 M
Za V manžela, za dar zdraví

a BP pro celou * rodinu Ptáčkovu
Študlov 14:00 Modlitba křížové cesty
Poteč 14:00 Modlitba křížové cesty - na Dělanovec

KLOBOUKY 18:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

NE

3.4.

5. neděle

postní

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    28. března - 3. dubna 2022

SO

2.4.

První

sobota

PO

28.3.
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30.3.

8:00-9:00
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31.3.

PÁ
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První
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