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KNIHOVNA - Po skončení týdnu knihoven, bude naše
knihovna otevřena každý pátek po večerní mši sv. od 18:00
do 18:30h V knihovně jsou, a to už od tohoto pátku 14. 10.
také vhodné knihy pro dě& a mládež. Děkujeme paní Jarmile
Vaculčíkové za obětavou a časově náročnou službu při
obnově knihovny i za ochotu pravidelných výpůjčních dob.
a

Prosba zpěváků, schól a hudebního doprovodu mší sv.
Prosíme o respektování pravidel na kůru – pravá strana
(z pohledu na oltář) jev neděli na mši sv. v 8:45 a v 10:30
VYHRAZENA zpěvákům. Je zde NOVÁ aparatura a zpěváci
potřebují prostor pro seskupení, dirigování a zpěv. Jsme rádi,
že doprovází naše mše sv. důstojným zpěvem a pomáhají
nám lépe ji prožít. Umožněme jim jejich službu vykonávat.
Každý je samozřejmě zván, aby se zapojil – můžete přijít na
zkoušku (v 8 nebo 9:30). Děkujeme.
a

Zveme dě&, které se účastní mše sv., aby přišly prožít mši
sv. dopředu na lavičky. Zvláště o nedělích a mší sv.
s promluvou pro dě&. Příš$ neděli se na vás na hrubé těší
Prudy.
a

Farní listy na e-mail: dnes odešly první farní listy do
emailových schránek prvních farníků, kteří se ozvali a napsali
nám. Kdo by měl o tuto službu zájem, může napsat na mail
duchovních nebo farní (favalasskeklobouky@ado.cz)
a začnou vám chodit také. Není třeba čekat na ohlášení,
můžete tak učinit kdykoliv.

Církevní manželství chtějí dne 15.10. uzavřít
ve farním kostele: (z Val. Klobouk) apan Jiří Šerý sl. Noemi
Manová (z Poteče)
v kapli v Poteči: (z Lidečka) apan Adam Zaoral sl. Markéta
Miklasová (z Nedašova)

Růženec v praxi …
Po zkušenostech nabytých studiem měl David jako spirituál semináře pocit, že tento
„jednoduchý prostředek“ modlitby, který jeho maminka ráda používala, byl mírně
řečeno až příliš prosťounký. Rozhodl se, že maminku naučí něco o „skutečné modlitbě“,
jak se vyjádřil. „Proč se modlíš růženec?“ zeptal se maminky. „Davide, vždycky jsem se
modlila růženec,“ odpověděla. „A proč?“ „Protože se mi líbí,“ řekla. David cí+l, že takhle
se dál nedostane, proto se rozhodl, že otestuje maminčinu omezenou zkušenost
v modlitbě a naučí ji „lepší“ způsob. Zeptal se tedy: „Co se děje, když se modlíš růženec?“
„Napřed se upokojím,“ řekla, „a .“ „To měpotom se dívám na Boha a Bůh se dívá na mě
úplně vykolejilo!“ řekl se smíchem David, když o tom vyprávěl. Zjis+l, že v úsudku
ohledně maminčiných duchovních zkušenos, se mýlil. Kdo může říct, co se děje uvnitř
druhého člověka? David poznal nebezpečí nadřazování jednoho způsobu modlitby
k Bohu nad jiný. (převzato z maria.cz)

Setkání poutníků
do Říma
– letecká část: DNES
(9. 10.) v 17h na PD
– autobusová část:
v pondělí 17. 10. po mši
sv. (v 18:15) v kostele!!
a

Návštěvy NEMOCNÝCH:
tento týden: pondělí –
VK; středa – Smolina,
Poteč; čtvrtek – Lačnov,
Študlov.
a

Ministrantské schůzky:
Sportovní ministrantská
schůzka bude 13. 10.
v 15.00 hodin
v tělocvičně na Gymnáziu
pro všechny obce
farnos&.
a

Sbírka minulé neděle
vynesla 37.870 Kč. Pán
Bůh zaplať za vaše dary.
a

Sbírka příš* neděle
(16. 10.) bude na farnost
a splátku PD.
a

Biřmovanci – obě
skupiny: pátek 14. 10.
na mši sv. a PD.
a

Přespávačka pro spolčo
II. st.: 22.-23.10. na PD



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 17:30 M
Za * a † zaměstnance bývalého

podniku PAL Magneton
POTEČ 17:30 L Za * a † šedesátníky

ÚT
11.10.

KLOBOUKY 17:30 P
Za † rodiče z obou stran, manžela Josefa,

sestru a švagra a * rodinu Fučkovu
KLOBOUKY 7:00 M Za † rodinu Poláchovu a Krejčovu a DO

Klobouky Zpovídání: 

POTEČ 17:30 L
Za † rodiče, † bratry, † rodinu Janošíkovua 

Mačkovu, jejich děti a DO
Klobouky Adorace 

LAČNOV 17:00 P
Za † Josefa Trčku (10. výročí †),

za * a † rodinu Trčkovu a Jahodovu

ŠTUDLOV 17:30 L
Za † manžela, vnuka, dva bratry,

rodiče a * † rodinu Poláchovu
KLOBOUKY 7:00 P Za † Antonii Potěšilovou a Vlastu Hořákovou

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání
Penzion 9:00 L
Klobouky 15:00 M Pohřeb: Za † Boženu Vaňkovou

KLOBOUKY 17:30 L
Za † Jana Martinka, † rodiče Vaňkovy

a BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:30 M
Na poděkování za 50 let života,

* a † rodinu Raškovu
Klobouky 11:00 V Svatební obřady

Poteč 12:30 L Svatební obřady

KLOBOUKY 7:00 P
Na poděkování za 88 let života, † manžela

a ochranu PM pro * rodinu
TICHOV 7:30 L Za † rodiče Trčkovy, jejich † děti a DO

KLOBOUKY 8:45 L Za farníky a dobrodince farnosti
KLOBOUKY 10:30 L Za † Ivanu Rosulkovou a * rodinu

ŠTUDLOV 10:30 M
Za † manžela Vojtěcha, za dar zdraví

pro * rodinu Ptáčkovu a DO

KLOBOUKY 18:00 M
Za † Jindřišku a Františka Ovesné,

* a † rodinu Ovesnou
Výročí 

posvěcení
LAČNOV 8:30 M

Za † manžela, † rodiče Daňkovy
a Zvonkovy, za dar zdraví BP pro * rodiny

SO
15.10.

Památka

 sv. Terezie

od Ježíše

NE
16.10.

29. neděle
 v mezidobí

Žalm: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1. čtení: Ex 17, 8-13     2. čtení: 2 Tim 3, 14 – 4, 2     Evang.: Lk 18, 1-8

ČT
13.10.

PÁ
14.10.

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 10. října - 16. října 2022
P = o. Pavel; M = o. Michal; L = o. Lukáš

PO
10.10.

ST
12.10.

8:00 - 9:00

19:00 - 19:45

7:30-17:20


