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Tento týden začne ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE
Nadchněme se opět pro modlitbu růžence v rodinách, mezi manžely a páry. Zkusme

s dětmi alespoň desátek denně. Velké poděkování všem za odvahu a vytrvalost!

Růženec: Jednou z námitek pro" růženci je tvrzení, že je to „omílání stále

stejné modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“.

Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak,

i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě

nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.

Modlitba to"ž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce

k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ. Setkání s Marií - Guy Gilbert
a

Otevřené setkání mladých: DNES (25.9.) od 15h v KD Klobučan. Zve Projekt ON.

Setkání: evangelizační rada a zástupci synodních skupinek (prosíme alespoň jednoho

za synodní skupinku): pondělí 26. 9. po večerní mši sv. (v 18:15h).

Obzor: úterý 27. 9. od 15:30h na PD.

Hody v Poteči ke c( sv. Václava: středa 28. 9. v 10h.

Ministrantský florbalový turnaj: 28. 9.středa 28. 9. Sraz na nádraží– ve Valašských

Kloboukách v . Vlak odjíždí v 6:08. Návrat cca 19:40.5:55 kar"čku pojištěníS sebou:

(nebo případnou kopii), sportovní oblečení, , sálovou obuv, svačinuflorbalovou hokejku

(oběd je zajištěn, registrační poplatek 70 Kč přispěje farnost), , cestovné na vlakpi*
250 Kč. si prosím odeberte ze sakris"e po ministrování v danémMinistrantské oblečení

dni. V zastoupení budou dvě kategorie: 10-13 a 14-20, kategorie 6-9 se z důvodu

malého počtu nezapojí.

Ministrantská schůzka ve čtvrtek 29. září nebude.

Biřmovanci: pátek 30. 9. Nezapomeňte přijít už na mši sv. a přinést dopis o. biskupovi.

Mládežnická sobota: zveme zvláště mladé Na kafe s Fran!škem Borovičkou aneb

předmanželská čistota v sobotu 1. října od 17:00 na Domě dě- a mládeže v Brumově-

Bylnici.

Adorace s chválama: neděle 2. října po večerní mši sv. ve farním kostele.

Sbírka minulé neděle činila 85.610 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Informace pro pletařky! Do Českých Budějovic jsme P. Cyrilu Havlovi(který má tuto

ak"vitu na staros") odevzdali 29 hotových dek a 1350 čtverců(tj. 28 dek).Upřímné díky

všem ochotným ženám za tuto službu. I nadále pokračujeme jak v pletení čtverců na

deky, tak v pletení obvazů pro malomocné. Bližší info pro nové zájemce na

tel.604338408.

Církevní manželství chtějí dne 1.10. uzavřít ve farním kostele:

pan Mar(n Soukup sl. Aneta Vangorováa (oba z Val. Klobouk)



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO
26.9.

KLOBOUKY 17:30 P
Za † Marii Baďurovu (10 výr.), † manžela

a * rodinu Baďurovu a Šarátkovu

ÚT
27.9.

sv. Vincence
z Paula

KLOBOUKY 17:30 L
Za † rodiče z obou stran, † syna, † dva bratry,

† Boženu Mačkovou a * rodinu Masařovu

KLOBOUKY 8:00 M

POTEČ 10:00 P Za * a † občany Poteče 

Klobouky 15:00 Pohřeb: Za † Ivanu Kolaříkovou

LAČNOV 18:30 P
Za † rodiče Slovákovy, Janáčovy, Jaroslava 

Kroupu a za dar zdraví pro * rodinu

ŠTUDLOV 18:30 M
Za † manžela, oboje † rodiče, sestry
a za dar zdraví pro * rodinu Ptáčkovu

KLOBOUKY 7:00 M
Za † rodinu Kořenkovu a Rusovu, † Ludvíka 

Trchalíka a Boží požehnání pro * rodiny

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za † Miloslava Dorničáka, † Ludmilu Valčíkovu a 

* a † rodinu Maňasovu a Dorničákovu

Klobouky 11:00 Svatební obřady

KLOBOUKY 
(latinsky)

17:30 M Za † rodiče Bělaškovy a * rodinu

KLOBOUKY 7:00 M Za růžencové společenství ze Smoliny

TICHOV 7:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

LAČNOV 8:30 M Za † rodiče Jana a Jarmilu Martinkovy

KLOBOUKY 8:45 P
Za † manžela Jaroslava Manu (4 výr.)

a dvoje † rodiče

KLOBOUKY 10:30 M Za společenství "modlitby matek" a jejich rodiny

ŠTUDLOV 10:30 P
Na poděkování za 70 let života

s prosbou o dar zdraví

KLOBOUKY 18:00 P Za † rodiče Bajzovy, * a † rodinu a DO

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    26. září - 2. října 2022
P = o. Pavel; M = o. Michal; L = o. Lukáš

ČT
29.9.

Svátek
sv. Micheala, 

Gabriela
a Rafaela

ST
28.9.

Slavnost
sv. Václava, 
mučedníka

PÁ
30.9.

SO
1.10.

NE
2.10.

1. čtení Hab 1,2-3; 2,2-4     2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14     Evang.: Lk 17,5-10

sv. Terezie 
od Dítěte 

Ježíše

sv. 
Jeronýma

7:30-17:20

27. neděle
v mezidobí

Žalm: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!


