
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

šFARNÍ LISTY c. 39
1. neděle adventní |    27. 11. 2022    |    www.faraklobouky.cz

ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI - Pozvání na roráty (dle rozpisu bohoslužeb)
Roráty se snídaní pro dě":
Klobouky: každou středu v 6:30h a sobotu (10. a 17.): v 7:00h
Poteč: každou středu v 6:30h Lačnov: sobota (3., 10. a 17.) v 7:00h

Adventní duchovní obnova formou adventních setkání ve farním kostele
Budou každou středu s rozjímáním na dané téma vždy ve
středu od 19h s následnou vedenou adorací.

30. 11. P. Michal Staufčík: Zlato (adorace: varhaníci)
7. 12. P. Petr Mar"nka: Kadidlo (adorace: Selah)
14. 12. P. Kamil Obr: Myrha (adorace: Molekuly)
21. 12. P. Pavel Macura: Setkání s nazaretskou rodinou
(adorace: Sinaj)

Mše sv. s adventní promluvou pro dě'
KLOBOUKY: mimořádně v úterý 6. 12. v 17:30h
ŠTUDLOV: každý adventní čtvrtek v 17:30h
LAČNOV: v sobotu na rorátech v 7:00h

OVEČKA (brožurka pro dě") aneb čekání na Ježíška se
spoustou zábavy, tvoření a zajímavos): cena 30 Kč.

Celodenní adorace v pátek – zařaďme do adventního
z"šení a rozjímání páteční adoraci – prosím, zapište se.

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH a mešní s'pendia: Největším Kristovým darem a modlitbou je oběť
a chvála Boha, kterou zpřítomňujeme ve mši sv. V ní vstupujeme do tajemství Ježíšova života,
smr"a zmrtvýchvstání. Účas) na mši sv. se cele ponořujeme do Krista a přijímáme od něj dary,
které nám slíbil – již v ní prožíváme věčnost, která nás čeká. Kněz je současně „mluvčím“ všech
zúčastněných izprostředkovatelem milos) od Boha. Jménem všech předkládá Bohu naše
děkování iprosby a zvláštním způsobem i úmysl dané mše sv., který nemusí být pouze za
zemřelé, ale také za současně žijící, za naše potřeby, na poděkování apod. Mše sv. se tak stává
nejsilnější modlitbou celého společenství na daný úmysl. Úmysl by měl být konkrétní (např.
zvlášť buď za zemřelé nebo na poděkování za… či s prosbou za…), stručný (zakonkrétní lidi
nebo rodinu či situaci – v případě rozvětvení do mnoha pokolení, úmysly rozdělit na více mší
sv.), aby kněz věděl za koho (nebo co) se modlí. Dává se tzv. , které nenímešní s"pendium
poplatkem za mši sv., ale peněžním darem, který kněz přijímá spolu se závazkem určit užitky
mše sv. shodně s vůlí darujícího. Darováním se věřící účastní na plné Kristově obě"a získává tak
hojné ovoce. Věřící si mši sv. nekupují, ale svou účas), modlitbou a s*pendiem (peněžním
darem) se připojují k obě*mše sv. Dar je vyjádřením jednoty pokřtěného s Kristem a současně
znamením jeho jednoty s knězem, který pro něho zprostředkovává věčná dobra. V naší diecézi
je praxí, že toto mešní s"pendium kněží používají na náklady s dopravou a přebytky dávají do
fondu dopravy, ze kterého se přispívá kněžím v oblastech, kde s"pendia nedostávají nebo jen
velmi málo. Kardinál Tomášek ve svém katechismu napsal: Až na věčnos( pochopíš, jak
nesmírnou cenu má i jediná mše sv. Vyzýváme tak i mladší ročníky, aby pamatovali na mši sv.
anechali si zapsat úmysl na konkrétní potřeby své, své rodiny či svých nejbližších.
Začínáme zapisovat na období 01-06/2023 na faře (pro Klobouky), sakris*e (pro obce).



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl
KLOBOUKY 6:30 M Za † manžele Vítkovy

Klobouky 14:30 L Pohřeb : Za † Evžena Horníčka
Tichov 16:30 P Adorace a zpovídání

TICHOV 17:00 P
Za † rodiče Staňkovy, Tomanovičovy,

Trčkovy a BP pro * rodinu
ÚT

29.11.
KLOBOUKY 17:30 L Za * a † rodinu Poláchovu a DO

POTEČ 6:30 L
Za † manžela (10. výročí), † sestru, † rodiče 

Změlíkovy a Masařovy, DO a * rodiny 
KLOBOUKY 6:30 P Na poděkování Pánu Bohu a za dar zdraví

Klobouky Zpovídání
Klobouky 1. část adventní duchovní obnovy
LAČNOV Adorace a zpovídání

LAČNOV 17:00 L
Za † rodiče Trčkovy a Bučkovy, jejich dva

† vnuky a za Boží ochranu pro * rodiny
ŠTUDLOV Adorace a zpovídání
ŠTUDLOV 17:30 M Za † Jiřího Polácha (1. výročí úmrtí)

KLOBOUKY 6:30 P
Za † manžela, oboje rodiče a bratra,

s prosbou o dar zdraví a BP pro * rodiny
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 M
Za † manžela, dceru,

* rodinu Švachovu a Zádrapovu
LAČNOV 7:00 L Za † syna

KLOBOUKY
(latinsky)

17:30 P
Na poděkování za 80 let života,

† manžela a BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:00 L
Za † rodiče Fuskovy, Zdeňka Zlámala

a za * a †  rodinu Fuskovu

TICHOV 7:30 P
Za † Jana a Františku Šomanovy, jejich

rodiče a za BP a ochranu PM pro * rodinu 
LAČNOV 8:30 L Za † Aloise Zvonka (1. výročí †)

KLOBOUKY 8:45 P Za farníky a dobrodince farnosti
KLOBOUKY 10:30 M Za * a † rodinu Valentovu a Juřicovu a DO

ŠTUDLOV 10:30 P
Za † rodiče, † manželku,

* a † rodinu Chovancovu a Valčíkovu
KLOBOUKY 18:00 M Za † rod. Vlčkovy, * a † rod. Vlčkovu a za DO

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    28. listopadu - 4. prosince 2022
P = o. Pavel; M = o. Michal; L = o. Lukáš

PO
28.11.

ST
30.11.

Svátek
sv. Ondřeje, 

apoštola 8:00-9:00
19:00-20:00

ČT
1.12.

16:15

16:45

PÁ
2.12.

1. pátek 7:00-17:20

Žalm: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
1. čtení: Iz 11, 1-10     2. čtení: Řím 15, 4-9     Evangelium: Mk 3, 1-12

SO
3.12.

Památka
sv. Františka 
Xaverského

NE
4.12.

2. neděle 
adventní


