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KLOBUCKÉ HODY A FARNÍ DEN – neděle 11. září
Tradiční hodová mše sv. z Povýšení sv. Kříže bude pro celou farnost (včetně přifařených
obcí) na náměs$ v Kloboukách v 10h. Hlavním celebrantem a kazatelem bude bývalý
kaplan naší farnos&, současný farář farnos& Bílovice a Březolupy .P. Jan Liška
a

Odpoledne jste všichni srdečně zváni na setkání s ním, se svými kněžími i mezi s sebou
navzájem na farní dvůr, kde .od 14h bude farní den s bohatým programem Vezměte

s sebou také své přátelé, sousedy a rodinné příslušníky. Těšíme se na vás!

PŘÍPRAVA a termín
BIŘMOVÁNÍ: první
SPOLEČNÉ setkání pro obě
skupiny: pátek 9. 9.
v 17:30h na mši sv. a po ní
V KOSTELE.
Další setkání pro mladé:
16. 9., 30. 9., 14. 10.
+ poslední týden v říjnu
(více dní). Dospělí se

domluví v pátek 9. 9.

Termín biřmování: neděle

30. října v 10h.
a

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH:
mimořádně až v týdnu od

12. 9. (bude v příš)ch FL).
a

Setkání pastorační rady
farnos): úterý 13. 9. na
mši sv. v 17:30h a po ní na
faře (18:15h).
a

a

Zítra (5. 9.) nebudou farní
hodiny v kanceláři!!
a

FARNÍ KALENDÁŘ – opět

vyjde na podzim!
a

Sbírka minulé neděle činila

36.840 Kč. Pán Bůh zaplať

za vaše dary!
a

Sbírka na farnost bude
v neděli 18. 9.

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN
A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ:
sobota 17. září na Velehradě (od 16h do 19h)
Zapisujte se prosím na autobuspouze v sakris!ích

do čtvrtku 8. 9.!! Příš$ neděli se ohlásí, jestli pojede

a případně svoz, nebo byl pro malý zájem zrušen.
a

S novým školním rokem obnoveny CELODENNÍ PÁTEČNÍ
ADORACE ve farním kostele! Prosím, zapisujte se na

adorační službu, aby mohl být kostel otevřený až dopředu

a byl zde stále někdo, kdo chválí a děkuje Pánu za jeho

blízkost v našich životech. Zvláště prosíme členy adorační

hodiny. Předem moc děkujeme.
a

Pořad bohoslužeb ve farním kostele v novém
školním a pastoračním roce s drobnými úpravami:
Večerní ADORACE: každou středu od 19h.
Čtvrteční mše sv.: pouze v obcích (Lačnov a Študlov).
Páteční ranní mše sv.: opět každý pátek.
Celodenní TICHÁ páteční adorace: opět každý pátek.
Mše sv. v Cyrilce: 1x za měsíc ve čtvrtek (dle aktuálního
rozpisu).
a

MANŽELSKÉ VEČERY: na kurz zve Centrum pro rodinu.

Začíná se 3. října v Pastoračním domě ve Val. Kloboukách,

a končí po 8 setkáních v listopadu.. Kurz učí manželské

páry, jak vztah udržovat, posilovat, obnovovat a stále o něj

pečovat. Bližší informace najdete na plakátcích nebo na

stránkách centra pro rodinu.
a

Náboženství: výuka začne v týdnu od 12. září dle rozvrhu,

který mají žáci a studen& ve škole.

Církevní manželství chtějí dne 10.9. uzavřít ve farním kostele:

pan Ondřej Hének sl. Jana Fojtů(Blansko) a (z Val. Klobouk).



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO
4.9.

KLOBOUKY 17:30 R
Za † rodiče Šomanovy a Hrabinovy,

za dar víry pro rodiny a BP

ÚT
6.9.

KLOBOUKY 17:30 M
Za † Jana a Josefu Kostovy, Františka a Jiřinu 
Manovy, s prosbou o ochranu PM pro * rodiny

KLOBOUKY 7:00 P

Klobouky Zpovídání: P. Pavel Macura

POTEČ 17:30 L Za dar zdraví, BP a ochranu PM pro * rodiny

Klobouky Adorace - vede SELAH

LAČNOV 18:30 L Za * a † rodinu Jahodovu

ŠTUDLOV 18:30 M Za * a † Marie a Ludmily z naší obce 

KLOBOUKY 7:00 L

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

Penzion 9:00 P

KLOBOUKY 17:30 M
Na poděkování za dar života, přijatá dobrodiní a 

ochranu a PB pro * rodiny

KLOBOUKY 7:30 M
Za † dceru Janu, jejího † otce, † Pavla

a ochranu Boží pro * rodinu

KLOBOUKY 10:00 P Křestní obřady

KLOBOUKY 12:00 P Svatební obřady 

KLOBOUKY 7:00 M

KLOBOUKY 10:00 J Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 18:00 P

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    5. září - 11. září 2022

NE
11.9.

P = o. Pavel; M = o. Michal; L = o. Lukáš; R = o. Roman; J = P. Jan Liška

8:00-9:00

PÁ
9.9.

7:30-17:20

Slavnost 
Povýšení 
svatého 

Kříže

SO
10.9.

ST
7.9.

19:00-19:45

ČT
8.9.

svátek 
Narození 

Panny 
Marie


