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PODĚKOVÁNÍ: všem, kteří pomohli

s organizací sobotní duchovní obnovy, kteří

organizátorům pomáhali, a také vám všem,

kteří jste si našli čas, věnovali sobotu Bohu

a přišli obnovit své srdce. Ať Duch Svatý naplní

všechny svými dary a útěchou.
a

POSTNÍ doba v plném proudu
POSTNÍ ZASTAVENÍ VE STŘEDU: v 19h

ve farním kostele: Moudrost/Rozvážnost

(Pruden'a) - "Nezkušený věří každému slovu,

kdežto rozvážný dává pozor na své kroky."

(Př 14, 15): (farář zeP. Andrzej Bystrzycki

Š)tné), poté vedená adorace.
a

GOLGOTA bílá(úkoly na každý týden): – přečtu

si evangelium ze 3. neděle postní (Jan 4, 5-42);

žlutá – potěším svou návštěvou některého

staršího příbuzného nebo farníka; –červená

udělám si soukromou pouť (pěšky, na kole,

autem, autobusem, vlakem) ke kapličce

sv. Anny nad Brumovem.
a

CHVÁLY: dnes (5. 3.) po večerní mši sv.

ve farním kostele.
a

KŘÍŽOVÁ CESTA NA DĚLANOVEC: příš) neděli

(12. 3.). Vychází se ve 14:30h od kaple

sv. Václava v Poteči.
a

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.
a

Křížové cesty: Úmysl na tento týden: za víru

v našich rodinách, zvláště myslíme na naše

prvokomunikanty.
a

Celodenní (chá páteční adorace: zapíšu se na

službu ve farním kostele.

Kurz „Dobrého Pastýře“: vhodné i pro
rodiče – poslední možnost přihlášení:
DO DNEŠNÍ (5.3.) PŮLNOCI.
a

Setkání rodičů prvokomunikantů:

PRO OBĚ SKUPINY: ve středu 8. března
od 18h ve farním kostele.
a

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).
a

Prudy „na hrubé“: příš) neděli 12. 3.
ve farním kostele.
a

Farní sbor hledá nové členy a členky

do svých řad. Budeme rádi, když se

zapojíte, zkoušky jsou každé úterý

od 18.15h.
a

Ministrantská schůzka bude opět
na gymnáziu ve čtvrtek 9. 3. v 15h.
a

V sobotu 11. 3. se uskuteční

děkanátní ministrantský turnaj

v Dolní Lhotě: LačnovOdjezd:

(u hospody) ve ,12:30h Valašské

Klobouky (u kostela) ve .12:45h
Sebou: sportovní oblečení, sálovou

obuv (nečernící podrážku),
florbalovou hokejku, kar(čku pojištění

(případně kopii), pi), svačinu.
a

Sbírka minulé neděle vynesla
41.500 Kč. Pán Bůh zaplať.
a

Sbírka příš- neděle (12. 3.) bude

na farnost.
a

Farní kostel tento týden uklízí

3. skupina VK paní Jany Sýkorové.



Den Lit. oslava Místo Čas Úmysl
KLOBOUKY 16:50 Modlitba křížové cesty ( Společenství 50+ )

KLOBOUKY 17:30
Za † Annu Tkáčovou (20 výr. †), † Ladislava 

Tkáče, * a † rodinu a † rodiče Psotovy
ÚT
7.3.

KLOBOUKY 17:30
Za † Danu Brůhovou (1. výročí †),

jejího otce a všechny † z rodiny Strnadovy
KLOBOUKY 7:00 M Za † Marii Malíkovou - zádušní

Klobouky Zpovídání

POTEČ 17:30 P
Za † rodiče Adámkovy a dar zdraví
pro * rodinu Adámkovu a Válkovu

Klobouky
2. postní promluva

(P. Andrzej Bystrzycki), adorace

LAČNOV 17:00 L
Za † rodinu Zvonkovu, Křekovu a Vlčkovu

a za dar zdraví pro * rodiny 

ŠTUDLOV 17:30 M
Za † Annu Světinskou, její † rodiče

a ochranu a pomoc Boží pro * rodiny

KLOBOUKY 7:00 M
Za vážně nemocného bratra Josefa

a za spásu jeho duše
Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

PENZION 9:00 P

Lačnov 14:30 P Pohřeb: Za † Josefa Trčku

KLOBOUKY 16:50 Modlitba křížové cesty (Modlitby matek)

KLOBOUKY 17:30 L Za * a † rodinu Šenkeříkovu a Strnadovu 
SO

11.3.
KLOBOUKY 7:30 M Za † Jaroslava Vítka (1. výročí), * a † rodinu a DO

KLOBOUKY 7:00 P Za † Andělu Cahlovou a její † sourozence
TICHOV 7:30 L Za * a † Anežky, Františky a Anděly z Tichova
LAČNOV 8:30 P Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY 8:45 M
Za † manžela Františka, jeho † rodiče

a sourozence s manžely, † dceru Janu,
Boží ochranu pro * rodinu a DO

KLOBOUKY 10:30 P
Poděkování P.B. za dožitých 80 let života

a BP pro * rodiny
ŠTUDLOV 10:30 L Za † Vojtěcha Ptáčka (1. výročí †)

KLOBOUKY 18:00 M Za † Marii Vlčkovou, její † sourozence a † rodiče

NE
12.3.

3. neděle
postní 

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: Nezatvrzujte svá srdce!

1. čtení: Ex 17, 3-17     2. čtení: Řím 5, 1-8     Evangelium: Jan 4, 5-42

ČT
9.3.

PÁ
10.3.

7:30-16:45

8:00 - 9:00

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    6. března - 12. března 2023

PO
6.3.

ST
8.3.

19:00-20:00


