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26. 5. - Slavnost Nanebevstoupení Páně - (doporučený) zasvěcený svátek
Kdo má možnost, je srdečně zván k účas$ na mši sv.

Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista - potom, co se zpřítomnil
svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se, stoupaje k nebi
(odtud název "Nanebevstoupení"). Skrze Nanebevstoupení a letnice je možno pochopit
celý význam Kristova vzkříšení - není již sice viditelný, ale zůstává spojen s námi a dává
nám svého Ducha, své světlo a sílu od Boha.
Oblak a světlo: Tyto dva symboly jsou při projevech Ducha svatého neoddělitelné. Již při
Božích zjeveních ve Starém zákoně zjevuje oblak - někdy temný, jindy zářivý - živého Boha
a Spasitele, zahaluje přesažnost jeho slávy: Mojžíšovi na hoře Sinaj, ve stanu Setkání,
a během putování pouš'; Šalomounovi při posvěcení chrámu. Tyto předobrazy naplňuje
Kristus v Duchu svatém. Ten to*ž "sestupuje na Pannu Marii a zas'ní ji", aby počala
a porodila Ježíše. Na hoře Proměnění on přichází v oblaku, který zahalí Ježíše, Mojžíše
a Eliáše, Petra, Jakuba a Jana, a "z oblaku" se ozývá hlas, který říká: "To je můj vyvolený
Syn, toho poslouchejte". Konečně tentýž oblak zastře Ježíše pohledu učedníků v den
nanebevstoupení a oblak ho zjeví jako Syna člověka v jeho slávě v den jeho příchodu.
a

První svaté přijímání našich dě) a příprava na něj
Sv. zpověď rodičů a dě' a nácvik na slavnost:
Študlov: čtvrtek 26. 5. od 17h Lačnov: čtvrtek 26. 5. od 19h
Klobouky: sobota 28. 5. od 15h
Slavnost 1. sv. přijímání: dle rozpisu v pořadu bohoslužeb
a

Příprava na Letnice - středeční modlitební hodinka od 19:30h ve farním kostele
25. 5. na téma: Odpuštění (Mt 28, 1-10)
a

Novéna k Duchu Svatému: začne od pátku 27.5. Možnos* máte na webu. Tento týden
skončí májová rozjímání nad tajemstvími růžence. V pondělí a úterý (30. a 31. 5.) budeme
v rámci "májové" číst novénu.
a

Svatodušní vigilie (sobota 4. 6.)
Modlitby v předvečer slavnos$ Letnic (Seslání Ducha Sv.) proběhnou ve farním kostele:

od 17:30h chvály, adorace, přímluvné modlitby; od 20:30h mše sv. s lucernáriem

(tzn. světelným průvodem se svíčkami).
a

Vybírání: z hygienických důvodů a na žádos* mnohých farníků prosíme, abyste neposílali
peníze přes jednotlivé věřící, ale posílali si košíček. Děkujeme.
Sbírka minulé neděle na inves*ce ve farnos* činila 90.460 Kč. Pán Bůh vám to odplať.

Biřmovanci: mladí - v pátek v 17:30 mše svatá, pak na PD.
Biblické pochodně: Zveme všechny na poslední biblickou hodinu. Téma: Řím 8, vede:
P. Michal Staufčík, v neděli 29.5. v 16:30 na PD.
DNES (22.5.) májová na Dělanovci v 16h.
Benefiční fes%val pro Rozárku: dnes od 15h na výle*š* v Popově. Přispět můžete tento
týden až do příš' neděle včetně během bohoslužeb do kasičky u bočního vchodu - více na
plakátcích.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO

23.5.
KLOBOUKY 17:30 V

Za † Janu Petrů, Marii Juříkovou

a za * rodiny a DO
ÚT

24.5.
KLOBOUKY 17:30 P Za † Aloise Petrůje, * a † rodinu

KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Zpovídání: P. Pavel Macura

POTEČ 17:30 M Za * rodinu Jurčagovu

KLOBOUKY 7:00 M

KLOBOUKY 17:30 M
Za † Anežku Slánskou,

její dva † bratry a † rodiče

LAČNOV 18:30 P
Za † manžela, † rodiče Vlčkovy,

Mar:nkovy a za * a † rodinu

ŠTUDLOV 18:30 V
Za † manžele Strnadovy, za † rodiče Šeré

a Válkovy a za dar zdraví pro * rodiny.

KLOBOUKY 7:00 V

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 M
Za † rodiče Častulíkovy

a Ondrůšovy a * rodinu

KLOBOUKY 7:30 M
Za † maminku Marii Manovu

(50. výročí úmrB) a jejího † manžela

Smolina 10:30 P Mše svatá a pietní akt

KLOBOUKY 7:00 P Za farníky a dobrodince farnosti

TICHOV 7:30 V
 Poděkování PB za 70 let života

a Panně Marii za ochranu rodiny.

LAČNOV 8:30 P Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání

KLOBOUKY 8:45 V
Za † rodiče Hudkovy

a jejich † syna Zdeňka a * rodinu

KLOBOUKY 10:30 M Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání

ŠTUDLOV 10:30 P Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání

KLOBOUKY 18:00 M
Za † manžela Josefa, † rodiče Ambrusovy

a Šeré a Boží ochranu pro * rodinu

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    23. května - 29. května 2022
P = o. Pavel; V = o. Vojtěch; M = o. Michal; L = j. Lukáš

ST

25.5.
8:00-9:00

ČT

26.5.

Slavnost 

Nanebe-

vstoupení 

Páně

7:30-17:20

SO

28.5.

NE

29.5.

7. neděle 

velikonoční

žalm: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

1. čtení: Sk 7, 55-60     2. čtení: Zj 22, 12-20     evang.: Jan 17, 20-26

PÁ

27.5.


