Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti Neposkvrněného
početí Panny Marie v Uherském Brodě

12. neděle v mezidobí 25.6. 2017

Rozpis bohoslužeb farního kostela v UHERSKÉM BRODĚ
Den
neděle
25. 6.

Liturgická oslava

12. neděle
v mezidobí

pondělí
26. 6.
úterý
27. 6.
středa
28. 6.
čtvrtek
29. 6.

pátek
30. 6.

Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka
Slavnost SV.
PETRA
A PAVLA,
APOŠTOLŮ

mše svatá pro děti

sobota
1.7.
neděle
2. 7.

Hodina
7.00

Za + manžela, dvoje rodiče, + děti
a za Boží požehnání živé rodině

10.15

Za farníky

18.00

Za + P. Bartoloměje Kulhavého

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Ďurďovy,
za živou a + rodinu Ďurďovu,
Mudrákovu, Šobáňovu
a Horákovu

18.00

Za + bratra a rodiče

18.00

Za + rodiče Zapletalovy a Blahovy
a duše v očistci

18.40

adorace

9.00

Mše sv. KZŠ

18.00
18.00

13. neděle
v mezidobí

Za + rodiče, prarodiče z obou
stran, + bratra a za Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Marii a Františka Novákovy
a + syna Františka

7.00

Za farníky

10.15

Za + rodiče Šobáňovy a syna
Jiřího, duše v očistci a za živou
rodinu

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Sbírka na farnost – vynesla minulou neděli 40 948,- Kč, Pán Bůh zaplať všem
dárcům za jejich štědrost
Farní den – je dnes 25. června na orelském stadionu. Začátek ve 14:30. Jste
všichni srdečně zváni.
Film „Ivetka a hora“ – bude promítán v kině Máj ve středu 28. 6. v 19:30. Film
vypovídá o obtížích a radostech děvčete spojených se zjevením P. Marie.
Podrobnosti na plakátku.
Mše sv. KZŠ – bude na ukončení školního roku v pátek 30.6. v 9:00.
Studentská mše svatá – bude ve farním kostele v pátek 30.6. v 18:00. Po ní bude
na farním dvoře následovat opékání špekáčků – podrobnosti na plakátku.
DVD z 1. sv. přijímání - jsou hotové. Je možné si je vyzvednout na faře nebo po
mších svatých.
Farní knihovna - bude v úterý 27. 6. před prázdninami otevřena naposled. Znovu
v provozu bude zase od září.
Charita oznamuje – humanitární sbírka pro ovdovělou paní z Veselí n. Moravou
je ukončena. Pán Bůh zaplať patří všem, kdo přispěli do kasičky v Glorii, kde se
vybralo 25 521 Kč.

Náš křesťanský život je provázen vzýváním svatých nejenom při křtu. Když snoubenci
zasvěcují svoji lásku ve svátosti manželství, je pro ně - jakožto pár - opět vzývána přímluva
svatých. Pro oba mladé, kteří se vydávají na cestu manželského života, je tato invokace
zdrojem důvěry. Kdo miluje doopravdy, má touhu i odvahu říci „navždy“, ale ví, že
potřebuje Kristovu milost a pomoc svatých, aby mohl manželským životem žít navždy. Ne
jako ti, kteří říkají „dokud potrvá láska“. Nikoli, navždy. Jinak je lépe do manželství
nevstupovat. Buď navždy anebo nikdy. Bůh nás nikdy neopouští. Pokaždé když
potřebujeme, přijde nás Jeho anděl pozvednout a vlít nám útěchu. Někdy mají „andělé“ tvář
a srdce člověka, protože Boží svatí jsou vždycky tady, skrytí mezi námi. Je obtížné to
chápat a také si to představit, ale svatí jsou v našem životě přítomní. A když někdo vzývá
světce či světici, pak proto, že je nám nablízku.
Někdo z vás by se mne mohl zeptat: „Copak je, otče, možné být svatým v každodenním
životě?“ Ano, je to možné. „A to znamená, že se máme celý den modlit?“ Nikoli, to
znamená, že máš celý den plnit svoje povinnosti: modlit se, chodit do práce, pečovat o děti.
Všechno ale dělat se srdcem otevřeným Bohu, s ochotou, takže práce, ale i nemoc, bolest a
těžkosti jsou otevřené Bohu.
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Jer 20, 10-13 Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů.

Žalm: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
2. čtení: Řím 5, 12-15 S Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním.
EVANGELIUM: Mt 10, 26-33 Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.

