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Poděkování
Děkujeme všem za službu na adoračním dni
farnos% ve středu 14. 9. Jsme rádi, že kostel
mohl být po celý den otevřen. Prosíme

nadále o službu při pravidelných celodenních

pátečních adoracích. Děkujeme. Děkujeme
také všem, kteří si našli čas a přišli alespoň
chvíli strávit v modlitbě před živým Pánem
v Eucharis%i za bohoslovce, jejich
představené, naši farnost, rodiny a nová
kněžská povolání. Děkujeme také všem, kteří
se na podobný úmysl jeli v sobotu modlit s
naším otcem biskupem Josefem na Velehrad.
Věříme, že Pán na naše modlitby shlédne a
požehná naší snaze. Děkujeme také všem
nemocným, kteří se po oba dny s námi spojili
na dálku a modlili se spolu s celou farní
rodinou.
a

Otevřené společenství MOLEKULY –
pátek 23. září
Je vám více než 35 let? Toužíte se podívat,
případně patřit do nějakého společenství, kde
se můžete o víře sdílet, rozvíjet ji, číst si Písmo
sv., formovat se a kde může vaše víra dozrávat
v přátelských vztazích? Přijměte pozvání na
otevřené společenství, které se koná tento
pátek v kostele a na PD. Více informací na
webu, ) a plakátcích. Stačí přijít, nezávazně
se podívat, zakusit atmosféru. Těšíme se na
neformální setkání s vámi.
a

Výzva k ochotě k lektorské službě a službě
Božímu Slovu
Hledáme ochotné farníky k lektorské službě.
Stačí láska k Božímu Slovu, občas si jej číst
a jednou za čas si připravit jeho četbu při mši
sv. Děkujeme za zvážení a ochotu.

DNES (18. 9.): svědectví o Ukrajině:

očima dobrovolníka s humanitární
pomocí Pavla Kloučka od 16h na PD.
a

Společenství vdov a vdovců: středa
22. 9. od 15h na kaplance.
a

Společenství pro I. stupeň: každý pátek
od 16h na PD.
a

Ministran&: druhá sportovní florbalová
přípravná schůzka na svatováclavský
pohár v Olomouci ve čtvrtek od 15h na
gymnáziu.
a

Ministrantská přespávačka: bude ze
soboty 24. na neděli 25. září na PD –
začínáme v 16h v sobotu, konec před
obědem. Cca v 11:30. V neděli
dopoledne se zapojíme s výpomoci ve
farní kavárně. S sebou: ,spacák

hygienické potřeby, léky, sportovně
/vycházkovou obuv a oblečení -
zejména teplé do chladného večera
a samozřejmě dobrou náladu
a

Spolčo II. st. (6.-9.třída ZŠ): každou
neděli v 16:30h na PD. Začínáme DNES
(18.9.). Těšíme se na vás!
a

Příš% neděli na hrubé ve farním kostele

navš%ví po prázdninách dě' naše

Prudy.
a

Sbírka minulou neděli vynesla 54.120

Kč. Děkujeme a Pán Bůh zaplať za vaše

dary.
a

Sbírka DNES (18. 9.) je na farnost.
a

Evangelizační rada: v pondělí 26. 9. na

PD po mši sv. (v 18:15h). Prosíme

o dochvilnost.
a

Eucharis&cká hodina: Ve všech

sakris%ích si členové Eucharis%cké

hodinky mohou vyzvednout novou

brožurku s osobním dopisem primase

českého a arcibiskupa pražského Jana

Graubnera.

Církevní manželství chtějí dne 24.9. uzavřít
ve farním kostele:

pan Marek Babulík sl. Tereza Dorňákováa
(oba z Val. Klobouk)



Den Lit. Oslava Místo Čas Úmysl
TICHOV 18:30 L Za † rodiče Mudrákovy

KLOBOUKY 17:30 M
Za † rodiče Beňovy, bratra Josefa

a † rodinu Valčíkovu
ÚT

20.9.
KLOBOUKY 17:30 L

Za † manžela Josefa, za * a † rodinu
Masařovu a Andrýsovu a DO

KLOBOUKY 7:00 M
Za dvoje rodiče, za manžela Václava
a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu

Klobouky Zpovídání

POTEČ 17:30 L Za † manžela, * a † rodinu a DO
Klobouky Adorace: vede Sinaj

LAČNOV 18:30 M Za † manžela, † rod. z obou stran, * a † rodiny
ŠTUDLOV 18:30 P

L Za † manžela, jeho † rodiče a sourozence
P Za obce mikroregionu Valašské Klobucko

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 M

Za † Aloise Bureše, manželku, její sestru Elišku, 
švagra Ladislava, vnučku Blanku, * a † rodinu 

Burešovu, Pechancovu a Brychtovu 

KLOBOUKY 7:30 M
Za † rodiče Fuskovy,

s prosbou o BP pro * rodinu Fuskovu
Klobouky 9:30 L Křestní obřady

Klobouky 11:00 P Svatební obřady

KLOBOUKY 7:00 P Za farníky a dobrodince farnosti
TICHOV 7:30 M Za † manžela a † rodiče Vlčkovy a DO
LAČNOV 8:30 L Za † Josefa Slováka (1. výročí +)

KLOBOUKY 8:45 P
Na poděkování za 70let manželství

a * rodinu Okénkovu a Horákovu

KLOBOUKY 10:30 L
Na poděkování za 60let života

s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu 
ŠTUDLOV 10:30 M Za † rodiče Koutné, vnuka Jindřicha a * rodinu

KLOBOUKY 18:00 L
Za rodinu Novákovu, Matúšovu,

BP pro * rodiny a DO

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    19. září - 25. září 2022

8:00 - 9:00

P = o. Pavel; M = o. Michal; L = o. Lukáš

PO
19.9.

ST
21.9.

Svátek
sv. 

Matouše, 
apoštola

19:00 - 19:45

ČT
22.9.

PÁ
23.9.

Památka

sv. Pia

z Pietrelciny

KLOBOUKY 8:00

9:00-17:20

SO
24.9.

NE
25.9.

26. neděle
v mezidobí

Žalm: Duše má, chval Hospodina!
1. čtení: Am 6, 1-7     2. čtení: 1 Tim 6, 11-16     Evang.: Lk 16, 19-31


