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Zpovídání před Velikonocemi
Využijte příležitost ke svátos$ smíření
v naší farnos$, nebo také ve farnostech
v děkanátu. Viz plakátky na nástěnkách
nebo na webu farnos$.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Začátek všech dopoledních bohoslužeb
na všech místech bude venku,
abychom mohli vstoupit do svatého
týdne spolu s Ježíšem, který vstupuje
do Jeruzaléma, aby položil svůj život
z lásky za nás všechny!

POSTNÍ DOBA
POSTNÍ ZASTAVENÍ VE STŘEDU: v 19h ve farním kostele: Mírnost - ,,Nedej se strhnout
svými touhami, a drž na uzdě své choutky.“ (Sir 18,30): , poté vedenáP. Pavel Macura
adorace studenty z gymnázia.
GOLGOTA (úkoly na každý týden): bílá žlutá- přečíst úryvek  z Mt 21,1-11, - navš(vím
někoho, kdo bývá častokrát sám, - výlet do Luhačovic ačervená pomodlím se venkovní
křížovou cestu - nachází se na okruhu D. Jurkoviče (začátek u pramene Viola konec
u pramene Marie)
Křížové cesty: Úmysl na tento týden: .za mládež

Dnes pozvání na . Začátek od 14:30 na PD ve Val. Kloboukách.26. 3. Projekt k Sobě
1.4. velký úklid kostelaproběhne od 13.30 , prosíme o zapojení dobrovolníků a mladých.
Ministran% se sejdou ve čtvrtek ve VK v 15.00 na PD, v Lačnově po mši svaté.
Zkouška farního sboru bude v pondělí 27.3. v 18.15 ve farním kostele.
Od dneška je k dispozici za 30 Kč.farní časopis Stopa
2. 4. proběhne na Květnou neděli .prodej mešních vín
Postní kasičky ,,postničky“ se budou přinášet až na Zelený čtvrtek společně s obětními
dary v obětním průvodu.
Rádi bychom upozornili , že obdrželi e-mail s několikarodiče prvokomunikantů

informacemi ohledně výuky náboženství a přípravy na 1. svatou zpověď.
Jste zváni na chval s Projektem ON v neděli ,adoraci 2. 4. od 19h ve farním kostele
s možnos( přímluvné modlitby.
Děkujeme všem, kteří pomohli s průběhem .setkání bohoslovců s o. biskupem
Sbírka minulé neděle činila 41. 150 Kč. Pán Bůh zaplať.

Nabídka Luhačovicemi a okolními farnostmi. ,,,Extrémní křížové cesty“ Cesta má 39 km
jednotlivá zastavení vedou přes různé kostely a kaple. Info na plakátcích a webu.
Je možné přispět na . Sběrné místo OÚ Poteč. Na našich stránkách FB,sbírku na Ukrajinu
je reportáž jak se konkrétní pomoc dostala na místo určení.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl

KLOBOUKY 16:50 Modlitba křížové cesty ( společenství  Maminek)

KLOBOUKY 17:30 M
Za † rodinu Kamasovu, Odehnalovu

a Schneiderwindovu a BP pro * rodiny
ÚT

28.3.
KLOBOUKY 17:30 L Za † Vojtěcha Vlčka, s prosbou o BP a DO

KLOBOUKY 7:00 P Za * a † rodinu Ritterovu, Hořákovu a Balejkovu
Klobouky Zpovídání

POTEČ 17:30 M
Na poděkování PB za 70 let života
a * rodinu Šmatlovu a Chupíkovu

Klobouky
5. postní promluva (P. Pavel Macura),

adorace (společenství studentů z gymnázia)

LAČNOV 17:00 M
Za † Františka Bučka, Antonína Martinku

a celou * a † rodinu 

ŠTUDLOV 17:30 L
Za † manžela Antonína, oboje rodiče
a dar zdraví a ochranu pro * rodiny

KLOBOUKY 7:00 M Za † dvoje rodiče, † tři bratry, † švagry a švagrové
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY 16:50 Modlitba křížové cesty vede Společenství 50+

KLOBOUKY 17:30 P
Za † Jana Sucháčka, jeho † rodiče a sourozence

s prosbou o požehnání pro * rodiny
SO
1.4.

KLOBOUKY 7:30 P Za † syna Zdeňka Škodu

KLOBOUKY 7:00 P
Za † Františku a Aloise Marcaníkovy,

jejich † rodiče a dar zdraví pro * rodinu

TICHOV 7:30 L
Za † Stanislava Janáče, † rodiče Janáčovy

a za * a † rodinu Janáčovu 

LAČNOV 8:30 P

Za † manžela, syna, † rodinu Zvonkovu
a Královu, s prosbou o BP pro * rodinu Zvonkovu, 

Královu a za DO
KLOBOUKY 8:45 M Za dar zdraví a BP pro rodinu Drgovu
KLOBOUKY 10:30 P Za farníky a dobrodince farnosti
ŠTUDLOV 10:30 L Za † Marii Jugovou (1. výročí †) a za † manžela

KLOBOUKY 18:00 M
Za * a † rodinu Novákovu a Matúšů,
za dožití 15 let syna Martina  a DO

NE
2.4.

Květná 
neděle

Žalm: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

1. čtení: Iz 50,4-7     2. čtení: Flp 2,6-11     Evangelium: Mt 26,14-27,66

ČT
30.3.

PÁ
31.3.

7:30-16:45

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B     27. března - 2. dubna 2023

PO
27.3.

ST
29.3.

8:00-9:00

19:00-

20:00


