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2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít

světlo života. To světlo sví& v temnotě, ale tma je nepohl'la.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)
a

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví
i Světový den zasvěcených osob.
a

Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy
Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho
odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval "světlem k osvícení

pohanů". Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl

právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcovaly při modlitbě v "temných chvílích

života", např. i při bouřce...
a

Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným

světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách.
a

Na svátek Uvedení Páně do chrámu (ve čtvrtek 2.2.) si tedy můžete i vy na mši svatou

přinést svíce k požehnání.

Život farnos(:

Sbírka minulé neděle na biblické dílo činila

59 070 kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Stále můžete přispívat na CSM v Lisabonu

do kasičky u vstupu do kostele.
a

Farní knihovna: Prosím, nenechávejte

na kaplance (ani jinde) knihy bez domluvy
s knihovnicí. Kontakt: Jarmila Vaculčíková,
tel. 730581847; mail: j.vaculka@seznam.cz
a

V pondělí 30.1. po mši svaté (18:15)
se sejde na faře.pastorační rada
a

Študlov: dětská mše sv. ve čtvrtek 2.2.
v 17:30. Prosíme dě), aby si s sebou
přinesly svíčku.
a

VK: zveme všechny dě) na dětskou mši sv.
v pátek 3.2. v 17:30 (viz plakátek). Před
*m bude od 16:00 na PD spolčo pro dě)

1. stupně.

V pátek 3. 2. bude našísetkání s lektory
farnos) na PD v 18:15 po mši svaté.
a

Děkanátní setkání všech skupinek

Modliteb matek: sobota 11.2. od 14h
v Újezdě u Valašských Klobouk. Zvány
členky i nové maminky. Více: vývěsky,
web.
a

V sobotu 11. března proběhne
Ministrantský děkanátní florbalový turnaj.
Začátek ve 14 hodin ve sportovní jaké
v Dolní Lhotě. Ministran) se mohou zapsat
v sakris)i na tabulku a také pomocí QR
kódu z plakátku.
a

Svatba: církevní manželství chtějí uzavřít
slečna Kristýna Šudomová (z Poteče) a pan
Adam Strašák (ze Spy)hněvi) v kostele
sv. Bartoloměje v Napajedlích v sobotu
4.2.2023 v 11:00

Texty příš* neděle - 5. neděle v mezidobí

Žalm: Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
1. čtení: Iz 58, 7-10, 2. čtení: 1 Kor 2, 1-5, Evang.: Mt 5, 13-16



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

PO
30.1.

KLOBOUKY 17:30 P Za dar zdraví a pomoc Boží pro naše děti 

ÚT
31.1.

sv. Jana 

Boska
KLOBOUKY 17:30 P

Za † manžela Miroslava Bžatka (1.výročí †),
za * rodinu a DO

KLOBOUKY 7:00 L

Klobouky Zpovídání

POTEČ 17:30 L
Za * a † rodinu Strnadovu,

Zábojníkovu a Vaškovu
Klobouky Adorace 

KLOBOUKY 7:00 M Za † manžela, dvoje † rodiče, jejich děti a DO

LAČNOV 17:00 L
Za † Františka a Boženu Baklíkovy

a † rodiče z obou stran 

ŠTUDLOV 17:30 M
Za † rodiče, snachu, zetě, s prosbou o ochranu 
Boží pro rodiny Poláchovy a Strnadovy a DO

KLOBOUKY 17:30 P
Za † Michala Šenkeříka (1 výročí †),
† manžela, † syna a za † maminku

KLOBOUKY 7:00 P
Za syny s prosbou o Boží požehnání

a ochranu Panny Marie
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 17:30 M
Na poděkování za 60 let života a za dar

zdraví do dalších let pro celou rodinu 
KLOBOUKY 11:00 M Křestní obřady
KLOBOUKY 16:45 Mariánské večeřadlo
KLOBOUKY 

(latinsky)
17:30 L Za † manžela a * rodinu

KLOBOUKY 7:00 L Za † Karla Šomana a BP pro * rodinu
TICHOV 7:30 M

LAČNOV 8:30 P
Za † Tomáše Zádrapu s prosbou o BP

pro rodinu Zádrapovu, Unarovu a Duškovu

KLOBOUKY 8:45 M
Za † rodiče Staňkovy, Častulíkovy, Čurečkovy a 

ochranu Panny Marie pro * rodiny

KLOBOUKY 10:30 L
Za † manžela, za ochranu a pomoc Boží
pro * rodinu Baklíkovu a Flórovu a za DO

ŠTUDLOV 10:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 18:00 L
Za * a † rodinu Novákovu a Matúšů,

u příležitosti dožití 59 let Evy a Martina a DO

NE
5.2.

5. neděle
v mezidobí

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

ST
1.2.

8:00-9:00

19:00-19:45

ČT
2.2.

Svátek
uvedení 

Páně
do chrámu

PÁ
3.2.

1. pátek 7:30-17:20

SO
4.2.

1. sobota


