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POSTNÍ AKTIVITY VE FARNOSTI
Duchovní obnova farnos!: 4. 3. (P. Karol Matlok)
– od 9h na KD Klobučan (nutné se přihlásit:

v sakris%i nebo přes web), 15:30h adorace a mše

sv. (16:30h) ve farním kostele bez přihlášení.

Středeční postní zastavení: podobně jako v

adventní době, bude i v postní době možnost

zastavit se uprostřed pracovního týdne, z%šit

a naslouchat Pánu, který nám odhaluje v postní

době pravdu o sobě samých, o vztahu k Němu

i k druhým lidem. Témata budou: Kardinální
ctnos!. Začátek ve farním kostele vždy ve středu

v 19h, poté vedená adorace společenstvími (cca

na 1h). Středa 1.3. - "CtnostnýÚvod ke ctnostem:
život spočívá v tom, že se stáváme podobnými
Bohu." (sv. Řehoř z Nyssy): P. Michal Staufčík.

Golgota – úkoly na každý týden: Během týdne si

můžete brát barevně odlišené křížky, které po

splnění úkolu přidáte na Golgotu umístěnou v

kostele. –V tomto týdnu jsou úkoly: bílá
navš*vím kostel během dne a pomodlím se

alespoň desátek růžence; – vyhradím si časžlutá
na duchovní četbu; – pomodlím sečervená
venkovní křížovou cestu ve Vys. Poli.

Přednáška o A. C. Stojanovi: 19. 3. 2023

v kostele v Nedašově: v 15h křížová cesta, poté

přednáška od doc. Jitky Jonové a P. ICLic. Jiřího

Zámečníka.

Postní almužna: když si něco odřeknu, často

ušetřím – do postní kasičky (vzadu v kostele)

můžete dávat ušetřené peníze, které se pak

věnují skrze Charitu na dobrou věc.

Křížové cesty: Tentos daným úmyslem na týden:

týden: za mír na Ukrajině i na dalších místech ve

světě (časy jsou uvedeny v minulých farních
listech).
Adorace: ve farním kostele: každou středu večer

v 19h vedená (i s postním zastavením) a každý

pátek celodenní %chá.

Mše sv. ve všední den: udělejme si čas v postní

době a zajděme si na mši sv. také ve všední den.

Adorace s chválami: příš* neděli
(5. 3.) po večerní mši sv. ve farním
kostele.
Kurz „Dobrého Pastýře“: aby se mohl
kurz uskutečnit, je potřeba naplnit
jeho kapacitu. Jedná se o katecheze
pro menší dě% vhodné do škol, volný
čas i do rodin. Bližší informace na
plakátcích a webu.
Hledáme ochotné farníky pro službu
do nedělní kavárny: po prvním
polole*, které fungovalo bezvadně,
potřebujeme posílit v následujícím.
Hlaste se, prosím, paní Kateřině

Slovákové (telefon na plakátcích
a webu).
Zkouška sboru na Velikonoce bude
od 28. 2. každé úterý od 18:15 ve
farním kostele.
Mše sv. s promluvou pro dě!: ·
Čtvrtek 2. 3. v Lačnově a Študlově
(ve Študlově ať si dě% přinesou
z papíru srdíčko); pátek 3. 3. ve
farním kostele od 17:30: s sebou:
spacák, přímluvu a poděkování Pánu
Ježíši (na lístečku).
Setkání rodičů prvokomunikantů:
místo dvou setkání 6. a 8. března –

bude jedno dohromady – ve středu
8. března od 18:00 ve farním kostele.
Sbírka na svatopetrský haléř vynesla
80.380 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.
Sbírka pomoci pro Ukrajinu:
vyhlašujeme sbírku vyhořelých zbytků

svící a prošlých autolékárniček, vše
můžete přinášet na PD podle otevírací
doby (viz. plakátek a web).
Humanitární sbírka zimních věcí stále
pokračuje (jsou uvedeny na
plakátcích a webu). Děkujeme.
Ve farním kostele v tomto týdnu
uklízí 1. skupina Poteč - Dolňansko



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 16:50
Modlitba křížové cesty

za mír na Ukrajině a na celém světě
KLOBOUKY 17:30 P Za † manžela (nedožitých 70 let) a * a † rodinu

ÚT
28.2.

KLOBOUKY 17:30 M Za † Pavlu a Stanislava Kréblovy

KLOBOUKY 7:00 L Za * a † rodinu Zvoničkovu a Holbovu a DO
Klobouky Zpovídání

POTEČ 17:30 P Za † rodiče Cigánkovy a Krahulcovy a * rodinu
KLOBOUKY Adorace: SELAH

LAČNOV 17:00 M
Za † Jaroslava Hořáka, † rodiče Kůdelovy
a za dar zdraví pro celou rodinu Hořákovu

ŠTUDLOV 17:30 P
Za † manželku, její sestru, oboje † rodiče

a celou * rodinu Chovancovu 

KLOBOUKY 7:00 L
Za † Josefa Machů, † rodiče, † rodinu

Obadalouvu a všechny † příbuzné
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

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

švagra a za celou * a † rodinu
KLOBOUKY 15:30 Adorace a zpovídání

KLOBOUKY 16:30
Za † Stanislava Vypušťáka, jeho † syna

a dar zdraví pro * rodinu.

KLOBOUKY 7:00 M Za † Eduarda Bařinku a za * a † rodinu Bařinkovu
TICHOV 7:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

LAČNOV 8:30 P
Za * a † rodinu Kolaříkovu, Štěbrovu, Mikeskovu, 

Zavadilovu, Macháčkovu a Nenutilovu

KLOBOUKY 8:45 L
Za † manželku Ludmilu,

rodiče z obou stran a za * a † rodinu

KLOBOUKY 10:30 L
Za * a † rodinu Vlčkovu

s prosbou o BP pro * rodiny

ŠTUDLOV 10:30 M
Za † manžela, dvoje rodiče
s prosbou o BP pro * rodiny

KLOBOUKY 18:00
Za † rodiče Liškovy, dceru, 3 syny

a za celou * rodinu

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B     27. února - 5. března 2023

PO
27.2.

ST
1.3.

8:00-9:00

19:00-19:45

NE
5.3.

2. neděle 
postní 

Žalm: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
1. čtení: Gn 12, 1-4     2. čtení: 2 Tim 1, 8-10     Evangelium: Mt 17, 1-9

ČT
2.3.

PÁ
3.3.

1. pátek 7:30-17:20

SO
4.3.

Duchovní 

obnova 

farnosti


