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Od prázdného hrobu k plnos( daru Ducha Sv. -
velikonoční program farnos(
Učedníci byli po Kristově vzkříšení zaskočeni, stále u nich
převládal strach a obavy, nejistota a určitá bezradnost, jak jít
dál. V této době se jim Ježíš zjevuje často s dvojí větou:
„Nebojte se!“ a „Pokoj vám“. V jeho „velikonoční“ škole, ve
sdílení s Ním často při jídle se začali otevírat PLNÉMU smyslu
jeho poslání až do té míry, že byli připraveni 50. den přijmout
dar Ducha Sv. Od té chvíle, kterou nazýváme zrozením církve,
se z nich stali nebojácní a radostní předavatelé evangelia.
Chceme jít touto cestou, prožít velikonoční dobu v otevírání
srdce Duchu Svatému při naslouchání slov Pána, odhozením
strachu a obav, abychom o svatodušní vigilii mohli znovu
prožít rozhodnu& stát se Kristovými svědky naděje, rados'
a pokoje. Proto všechny zveme na modlitební večery ve
farním kostele, které budou každou středu od 19:30 do 20:30
s následujícím programem: biblická chvíle nad Písmem,
svědectví na dané téma a modlitba adorace, chval apod.
a

Začínáme ve středu 27. 4. v 19:30h ve farním kostele
s tématem: Strach a obavy (Jan 20,19-29). Přijď Duchu Sv.,
naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky!
a

Páteční ADORACE
Mnoho lidí si pochvaluje, že každý pátek je ve farním kostele
přes celý den vystavena Nejsvětější Svátost. Vždy je potřeba
alespoň 16 lidí, kteří půl hodiny v kostele adorují, a zajis& tak
ustavičnou a důstojnou modlitbu. Prosíme, zapište se dle
vašich možnos&. Děkujeme.
a

Slavnost MANŽELSTVÍ
Blíží se slavnost manželství (neděle 8.5. v 10:30h ve farním
kostele) pro ty, kteří slaví půlkulaté či kulaté výročí. Přihlaste
se do 30.4. u paní Marie Vaňkové na Centru pro rodinu.
a

Duchovní obnova pro prvokomunikanty
Bude v sobotu 30. 4. od 8:45 do 13:30 ve farním kostele a na
Pastoračním domě. Těší se na vás tým šikovných maminek
a vaši kněží.
a

Potravinová pomoc Ukrajině
Centrum pro rodinu VK a organizátoři sbírky pro Ukrajinu
moc děkují všem, kteří přispěli potravinami a lékárničkami
lidem na Ukrajině. První dvě várky jídla již dorazili do
Užhorodu, další vůz vyráží z Valašských Klobouk 30. dubna.
Prosíme, noste trvanlivé potraviny či lékárničky na Pastorační
dům (v úředních hodinách Centra pro rodinu). Také vyzýváme
ty, kdo se chtějí do zapojit do organizace sbírky, kontaktujte
paní Vaňkovou - Centrum pro rodinu. Děkujeme.

Život farnos(:
Sbírka na farnost na
Květnou neděli vynesla
93.130 Kč.
Sbírka v neděli Vzkříšení
na platy duchovních
vynesla 167.680 Kč.
Za vaši štědrost moc
děkujeme, ať vám Bůh
odpla, odměnou věčnou.
a

AMORIS LAETITIA: dnes
v 15h v kostele ve
Vlachovicích.
a

Setkání pastorační,
evangelizační,
ekonomické rady
a zástupců synodních
skupinek: pátek 29.4. po
mši sv., na kterou srdečně
zveme, v sále PD.
a

Obzor: setkání v úterý
26. 4. v 15:30h v sále PD.
a

Biřmovanci - dospělí:
středa 27.4. v 18:15h na
faře; pátek 29.4.mladí:
ve Študlově v kostele
v 18h adorace, 19h
mládežnická mše sv.
a

Aleluja mejdan: zveme
mladé v pátek 29.4.
do Študlova, v 19h
v kostele mládežnická
mše sv., ve 20h na
kulturáku velikonoční
párty.
a

Biblické pochodně:
neděle 1.5. od 16:30 na
PD, téma: Událos' po
Vzkříšení dle Jan 20-21,
vede: o. Pavel.
a

Adorace s chválami:
neděle 1.5. po večerní
mši sv. ve farním kostele.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

25.4.

sv. Marka, 

evangelisty
KLOBOUKY 17:30 P

Na poděkování za 75 let života, V manžela

Miroslava a Boží požehnání pro * rodiny

ÚT

26.4.
KLOBOUKY 17:30 M

Na poděkování PB za přijatá dobrodiní

a za * a V rodinu

KLOBOUKY 7:00 M
Za V rodiče, bratra Romana

a za * a V rodinu Poláchovu

Klobouky Zpovídání: 

POTEČ 18:30 P Za * a V rodinu Juřenčákovu

KLOBOUKY 17:30 M
Na poděkování za dar života,

BP a ochranu PM pro * rodiny a DO

Klobouky 18:00 Vedená adorace: Projekt ON

LAČNOV 18:30 V
Za V rodiče z obou stran, jejich V děti,

s prosbou o dar zdraví pro * rodinu Sucháčkovu

ŠTUDLOV 18:30 P Za V rodiče Strnadovy, dcery, * rodinu a DO

KLOBOUKY 7:00 V
Za pokoj a mír v našich rodinách

a za mír ve světě

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Na poděkování PB za 50 let manželství

a BP pro * rodinu

ŠTUDLOV 19:00 M Mládežnická: Za mládež našeho děkanátu

KLOBOUKY 7:30 P Za V Františku a Karla Slovákovy,* a V rodinu

Klobouky 11:00 M Křestní obřady

KLOBOUKY 7:00 V Za V rodiče Poláchovy a * a V rodinu

TICHOV 7:30 P Za V rodiče Ovesné a DO

LAČNOV 8:30 M Za V Josefa Kůdelu (1. výročí V)

KLOBOUKY 8:45 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 10:30 V
Za V manžela Karla (2. výročí V), * a V rodinu 

Ginterovu a Kolaříkovu, za dar zdraví a DO

ŠTUDLOV 10:30 M
Za V rodinu Výpušťákovu, Pechálovu

a Boží ochranu pro * rodiny.

KLOBOUKY 18:00 P Za V Milana Vlčka (nedožitých 65 let) a * rodinu

Žalm: Chci tě oslavovat , Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Sk 5,27b-32.40b-41     Zj 5,11-14     Evang.: Jan 21, 1-19

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    25. dubna - 1. května 2022

8:00-9:00

P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

ST

27.4.

ČT

28.4.

PÁ

29.4.

Svátek

sv. Kateřiny 

Sienské

7:30-17:20

SO

30.4.

NE

1.5.

3. neděle 

velikonoční


