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Dnes je NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA – čtěme a rozjímejme nad Biblí
Každý z nás se o četbu Písma svatého více, či méně snaží. Co je však úplně nejdůležitější
není metoda, ale touha, která se chce sy%t Božím slovem. Bez našeho pevného
rozhodnu% těžko vytrváme a budeme číst. Je důležité vědět proč čtu a pak mi mohou
různé způsoby pomoci. Není to pouze metoda čtení, ale zkušenost Boha, zakoušení Boha
při modlitbě. Při naslouchání Božímu Slovu zůstáváme v Kristově lásce a podílíme se na
životě Nejsvětější Trojice. Jinými slovy, bez modlitby
nemůžeme ani číst Písmo, ani naslouchat Božímu Slovu.
Modlitba je opora a základ rozjímání nad Biblí, ale také její
konečný cíl.

Návod na KRÁTKOU rozjímavou četbu:
1. Krátká modlitba k Duchu sv. (vlastními slovy, Kancionál 003).

2. Pozorná četba úryvku – mešního nebo jiného (většinou
ne delší než 1 kapitola).

3. Vrá)t se k místům, která tě zaujala nebo oslovila a tato
místa si zopakovat i několikrát, přemýšlet a modlit se nad
nimi. Je osvědčené si daná místa také podtrhovat.

4. Některou z vět Písma se můžeš naučit nebo opsat, aby tě
provázela v následujícím dni nebo i ve dnech dalších…

5. Zakončit krátkou modlitbou za to, aby se dané Boží slovo
ve tvém životě naplnilo. Snaž se k němu vracet ve své
modlitbě i ve svých myšlenkách i během dne. Tak se pro tebe
začne slovo z Písma stávat “světlem na tvé životní stezce”.
a

DOPIS biskupa Zdenka Wasserbauera
(pomocný biskup pražský a předseda Biblického díla)

Milí věřící, tře# neděle v liturgickém mezidobí se podle přání
papeže Fran%ška slaví jako neděle Božího slova. V souvislos%
s událostmi, které poznamenávají naši dobu, můžeme při
četbě Písma sv. hledat a nacházet v Bohu pevný základ,
vytrvalost a sílu, se kterými dokážeme zvládat současné výzvy.

Synodální proces v církvi pokračuje, a právě z Bible čerpáme
inspirace k jeho prak%ckému uskutečňování. Např. apoštol
Pavel vždy spoléhal na své spolupracovníky a svěřoval jim
úkoly i odpovědnost, jak o tom svědčí Skutky apoštolů i jeho
dopisy. Správné porozumění těmto textům nás může vést
k napodobování těchto základních projevů života církve.

Podle rozhodnu# České biskupské konference se dnes koná ve
všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu.
Chci vám všem poděkovat za jakoukoli podporu, ať už

v modlitbě nebo příspěvkem na naši činnost.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl
TICHOV 16:00 L Adorace a zpovídání
TICHOV 16:30 L

KLOBOUKY 17:30 M Za † Ludmilu a Aloise Boženkovy a * i † rodinu

ÚT
24.1.

Památka

sv. Františka 

Saleského

KLOBOUKY 17:30 L Na poděkování za 12 vnuků a 12 pravnuků

KLOBOUKY 7:00 M
Za † Františka Zvoníčka, oboje † rodiče,

* a † rodinu a DO
Klobouky Zpovídání

POTEČ 17:30 L
Za † rodiče Juřicovy

s prosbou o ochranu pro * rodinu
Klobouky Adorace: Molekuly

LAČNOV 17:00 M
Za † Josefa a Marii Mačkovy

a † rodiče z obou stran

ŠTUDLOV 17:30 L
Za Jindřišku Lukášovou (2. výročí †),

její † rodiče, sourozence
a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu

KLOBOUKY 7:00 L
Za pomoc Boží a ochranu

Panny Marie do nového roku
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 P
Za † Luďka Fojtíka, jeho † rodiče

s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu

SO
28.1.

Památka

sv. Tomáše

Akvinského

KLOBOUKY 7:30 M
Za † syna, † manžela a rodiče, DO
a za dar zdraví a BP pro * rodinu

KLOBOUKY 7:00 P
Poděkování Pánu Bohu za dožitých 80 let života, 

za † manžela a BP pro * rodinu
TICHOV 7:30 L
LAČNOV 8:30 M Za † Josefa Martinku (1. výročí †)

KLOBOUKY 8:45 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 10:30 L
Za † rodiče Zatloukalovy a Mackovy

a Boží ochranu pro * rodiny
ŠTUDLOV 10:30 M

KLOBOUKY 18:00 P Za nemocnou osobu a za ty, kteří se o ni starají

PO
23.1.

ST
25.1.

Svátek
Obrácení
sv. Pavla

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    23. ledna  - 29. ledna 2023

8:00 - 9:00

19:00-19:45

NE
29.1.

Žalm: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

4. neděle      
v mezidobí

ČT
26.1.

Památka

sv. Timoteje

a Tita

PÁ
27.1.

7:30-17:20

1. čtení: Sof 2,3; 3, 12-13     2. čtení: 1 Kor 1, 26-31     Evang.: Mt 5, 1-12


