Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Uherském Brodě
32. neděle v mezidobí 11.11. 2018

Den

neděle
11. 11.

Liturgická oslava

32. neděle
v mezidobí

Hodina

7:00

Za + Stanislava Němečka, snachu
Lenku, za + rodiče a za Boží
požehnání živé rodině

10:15

Za + rodinu Jochimovu a Škubalovu
a za Boží požehnání živé rodině

pondělí
12. 11.

Památka
sv. Josafata, biskupa
a mučedníka

18:00

Za + rodinu Sivákovu, Takácsovu
a Mudrákovu

úterý
13. 11.

Svátek sv. Anežky
České, panny

18:00

Za + Jarmilu Viktorýnovu a za
rodinu Viktorýnovu

18:00

Za + rodinu a za Boží požehnání živé
rodině

18:00

Za živé a + kněze farnosti

18:40

Tichá adorace + svátost smíření do
20:00

středa
14. 11.
čtvrtek
15. 11.

pátek
16. 11.

Mše svatá pro děti

18:00

Za + rodiče, + dva bratry, + manžela,
za duše v očistci a za Boží požehnání
živé rodině

sobota
17. 11.

Památka
sv. Alžběty
Uherské, řeholnice

18:00

Za + Františku a Františka
Slovákovy, syna Ivana, za duše
v očistci a za živou rodinu

7:00

Za farníky

10:15

Za + Bedřicha Capíka, + rodiče a za
boží požehnání živé rodině

neděle
18. 11.

33. neděle
v mezidobí

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Dnes 11.11. si ve 13:30 připomeneme konec první světové války a uctění
památky všech padlých rozezvučením zvonů.
Sbírka na Charitu – vynesla minulou neděli 29 425 Kč. Všem dárcům Pán Bůh
zaplať.
Přednáška MSKA a CPR – na téma „Výchova dítěte v křesťanské rodině“ bude na
faře ve středu 14.11. v 19:00. Přednáší o. Rudolf Smahel. Otec Rudolf všechny
srdečně zdraví, těší se na své bývalé farníky (i na mladé rodiče) a také odkazuje na
internetové stránky – Rudolf Smahel pamětník, kde jsou články o tehdejším boji
s totalitou.
Schóla – bude na faře v pátek 16.11. od 16:30.
Schůzka ministrantů – bude na faře v sobotu 17.11. v 9:00.
Den Bible – oslavíme příští neděli 18.11. duchovním koncertem
Uherskohradišťského komorního sboru a také vás srdečně vyzýváme k účasti na
ručním opisování Bible, které bude v kostele probíhat během koncertu od 15:00.
Podrobnosti na plakátku.
Sbírka na potřeby kostela – bude příští neděli 18.11. Všem dárcům Pán Bůh
zaplať.
Adorace ve farním kostele – bude příští neděli 18.11. od 18:00.
Děkanátní účetní – Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na pozici
účetní Děkanátu Uherský brod.
„Pozitivní a široký význam přikázání »nepokradeš« se ukazuje v této perspektivě:

»Vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří, správce Prozřetelnosti«. Nikdo není
absolutním vlastníkem, nýbrž správcem dober. Vlastnictví je odpovědnost, a každé
dobro, které je odejmuto logice Boží Prozřetelnosti, je zrazeno ve svém nejhlubším
významu. Doopravdy vlastním to, co umím darovat. To je hodnotící měřítko toho,
jak umím vlastnit bohatství, zda dobře či zle. Pokud mohu dát, jsem otevřený a
bohatý nejenom tím, co vlastním, nýbrž velkodušností a schopností darovat. Pokud
totiž něco neumím darovat, pak jsem já majetkem oné věci, která má nade mnou
moc, a jsem jejím otrokem. Vlastnictví dober je příležitost k jejich rozmnožení za
pomoci tvořivosti a jejich velkodušného užívání, což vede k růstu v lásce a ve
svobodě.“
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: 1 Král 17, 10-16 Vdova upekla ze své mouky malou placku a přinesla ji
Eliášovi.
Žalm: Duše má, chval Hospodina!
2. čtení: Žid 9, 24-28 Kristus byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy
celého množství lidí.
EVANGELIUM : Mk 12, 38-44 Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.

