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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (LETINICE) - neděle 5. června
Poslední modlitební hodinka k přípravě na Ducha Svatého: středa 1. 6. od 19:30h
ve farním kostele na téma: Co si řeknou druzí (Lk 24,13-35).
Vigilie (večerní slavení slavnos$) - sobota 4. června od 17:30 ve farním kostele:
- adorace, přímluvné modlitby, chvály; od 20:30h - mše sv.: začneme u ohně na farním
dvoře, vejdeme slavnostním průvodem s rozžatými svícemi do kostela (vezměte si s sebou
svíce) a bude pokračovat mše sv. v různých jazycích na znamení universality (jednoty) celé
církve (text v češ'ně bude k dispozici na lavicích).
Odpoledne pro dě$ s vyhodnocením soutěže "O svatodušní poklad" - neděle 5.6.
od 15:00 na farní zahradě. Můžete se těšit na hry, vaječinu a další. Prosíme dě#, aby
přinesly týdenní úkoly a luštěnky v pátek 3.6. na dětskou mši.

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Bible dosvědčuje, s jakou péčí se Pán Ježíš osobně věnoval tělesným i duchovním potřebám
nemocných, a že mnoho z nich uzdravil a osvobodil od působení Zlého. Svým učedníkům
pak přikázal, aby konali totéž. Když tedy dnes církev slaví svátost pomazání nemocných,
sám Ježíš pokračuje ve svém díle záchrany člověka, dotýká se nemocných svou uzdravující
rukou a dává jim zvláštní milost Ducha sv. Modlitba víry, vkládání rukou a mazání olejem
odkazují právě na působení Ducha sv. a na lásku, s jakou k nemocným přichází sám Bůh.
V našich kostelích budeme slavnost pomazání nemocných udělovat v následujících dnech:
čtvrtek 2. června: pondělí 6. června:Lačnov a Študlov, Klobouky
středa 8. června: pondělí 13. června:Poteč, Tichov
Svátost mohou přijmout všichni, kteří mají různé nemoci a dovoluje jim to jejich stav, aby
se zúčastnili bohoslužby; dále všichni nad 60 let a všichni, které čeká nějaká operace.
Doporučuje se, aby si před(m vykonali sv. zpověď.

Přihlašování na AUTOBUS - více informací bude v dalších číslech Farních listů
Sobota 18. června - farní pouť na Svatý Hostýn
Neděle 26. června - Velehrad - primice o. Lukáše Gelnara (v 15h)
Čtvrtek 30. června - OLOMOUC (17h) - rozloučení diecéze s o. arcibiskupem Janem
Neděle 24. července - Provodov - farní pouť (ve 14:30h)
a

SYNODA VE FARNOSTI POKRAČUJE
Další setkání k rozpracování jednotlivých okruhů, které chtějíevangelizační a synodní rady
oživit, rozvíjet nebo pomoci v další službě celé farnos', vč. těch, kteří nejsou pravidelnými
účastníky, se uskuteční v úterý 14. 6. po večerní mši sv. v 18:15h.
a

Biblické pochodně: DNES (29.5.) v 16:30 na PD; vede P. Michal Staufčík; téma: Řím 8.
Mše sv. pro dě$: pátek 3. června od 17:30h ve farním kostele - prosíme dě', aby si vzadu
z nástěnky sundaly svou kar'čku s kapkami a nechaly si ji při mši sv. u sebe.
Pepův pohár: děkanátní mládež v Újezdě, sobota 4.6. od 14:30. Info a přihlašování na FB a IG.
Sbírka minulé neděle činila 38.820 Kč: odeslána dle instrukcí na pronásledované křesťany.
Žehnání nového CD skupiny ADORARE: příš, neděli 5. 6. v KD Klobučan od 16h.
Hledají se PEČOVATELÉ z řad mladých na duchovní obnovu maminek (18.-21.7.)
Hlídání předškolních dě' (2-6 let) od pondělí do čtvrtku včetně od 9 do 16h na PD. Lze se
přihlásit i na jednotlivé dny. Kromě odměny věčné je přislíbená i drobná finanční odměna.
Více informací na webu a na plakátcích. Děkujeme předem za pomoc.
Volné intence: zapisujte si ve všech kostelích v sakris'ích. Na druhé polole, pro farní
kostel na faře ve farních hodinách.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 17:30 M Za dvoje † rodiče a manžela

TICHOV 18:30 M

ÚT

31.5.

Navštívení 

Panny Marie
KLOBOUKY 17:30 M

Za † rodiče Staňovy, Častulíkovy,

Čurečkovy a * rodinu
KLOBOUKY 7:00 M

Klobouky Zpovídání: P. Michal Staufčík
Poteč 16:45 M Zpovídání a adorace

POTEČ 17:30 P
Za † bratra Antonína, syna Oldřicha  k jeho 

nedožitým 60. narozeninám a * rodinu

Klobouky 15:00 P Pohřeb: Za † Jindřicha Olšara

KLOBOUKY 17:30 P Za * a † rodinu Holbovu
Klobouky 18:00 L Vedená adorace: Schola

Lačnov 17:30 V Zpovídání a adorace

LAČNOV 18:30 V
Za nemocné

(mše sv. s udílením pomazání nemocným)
Študlov 17:30 M Zpovídání a adorace

ŠTUDLOV 18:30 M
Za nemocné

 (mše sv. s udílením pomazání nemocným)
KLOBOUKY 7:00 P Za † Radka Bařinku a dar víry pro * rodinu
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 V
Za † Antonína Knotka,

† Marii a Vladimíra Jordánovy a * rodinu
Klobouky 11:00 L Křestní obřady
Klobouky 17:30 Svatodušní vigilie

KLOBOUKY 20:30 P Za společenství ve farnosti

KLOBOUKY 7:00 V Za † a * členy růžencového společ. ze Smoliny

TICHOV 7:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

LAČNOV 8:30 V
Za † rodiče Trčkovy, † rodiče Bučkovy, jejich

2 † vnuky a za Boží ochranu pro * rodiny.

KLOBOUKY 8:45 P
Za † manžela (nedožitých 70 let), rodiče z obou 

stran, bratra, švagra a BP pro * rodinu Žákovu

KLOBOUKY 10:30 V
Za † rodinu Trčkovu a ochranu a pomoc

Boží pro celou * rodinu

ŠTUDLOV 10:30 M

KLOBOUKY 18:00 M Za † rodiče Vlčkovy a * a † rodinu

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    30. května - 5. června 2022

PO

30.5.

NE

5.6.

Slavnost 

Seslání 

Ducha 

Svatého

Žalm: Sešli svého Ducha, Pane, a obnovíš tvář země.

1. čtení: Sk 2, 1-11     2. čtení: 1 Kor 12, 3b-7.12-13, Evang.: Jan 20, 19-23

7:30-17:20

SO

4.6.

Svatodušní 

vigilie 

ST

1.6.

Památka

sv. Justina, 

mučedníka

8:00-9:00

ČT

2.6.

PÁ

3.6.

Památka

sv. Karla 

Lwangy

a druhů


