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

2. neděle adventní 10.12. 2017
Rozpis bohoslužeb farního kostela v UHERSKÉM BRODĚ
Den

neděle
10. 12.

Liturgická oslava

2. neděle adventní

pondělí
11. 12.
úterý
12. 12.
středa
13. 12.

Památka sv. Lucie,
panny
a mučednice

čtvrtek
14. 12.

Památka sv. Jana od
Kříže, kněze
a učitele církve

pátek
15. 12.

mše svatá pro děti

sobota
16. 12.

neděle
17. 12.

Hodina
7.00

Za + rodiče a prarodiče Křapovy
a Jaklovy a za duše v očistci

10.15

Za + manžela Františka Gregárka, za
+ rodiče Chytré a za Boží požehnání
živým rodinám

6:45

Na poděkování za 50 let života a za
Boží požehnání do dalších let

18.00

Za + Antonína a Františku Fremlovy
a za Boží požehnání živé rodině

18.00

Na úmysl dárce

6:45
18.00

Za + Danielu Bulejkovu, její sestru
a rodiče Jurákovy
Za dar víry a na poděkování za dar
života

18.00

Za kněze farnosti současné i minulé

18.40

adorace

18.00

Za + manžela a za Boží požehnání
živé rodině

18.00

Za farníky

7.00

Za živou a + rodinu Šopíkovu,
Křížovu a Brostíkovu a živé rodině
dar zdraví

10.15

Za + manželku a rodiče

3. neděle adventní

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Promítání filmu Nebe existuje – bude na faře dnes 10. 12. v 17:00. Jste zváni,
podrobnosti na plakátku.
Ministranti červená skupina – schůzka bude v pátek 15. 12. v 16.30 na faře.
Výstava od adventu k Vánocům, aneb jak prožívali tuto dobu naši předkové –
je na faře v době adventní každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00. Jste srdečně
zváni, podrobnosti na plakátku.
Studentská mše sv. – bude v pátek 15.12. v Prakšicích v 17:00.
KZŠ v Uh. Brodě zve - všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání
v Předškoličce ve středu 13. prosince od 16.00 hod. V "Adventním setkání" nás
čeká malé překvapení od žáčků prvňáčků a společně se budeme připravovat a těšit
na Vánoce. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři
školy.
Setkání seniorů – bude na faře v pátek 15.12. v 9:00.
Předvánoční společná zpověď – bude příští neděli 17.12. od 14:00 do 16:00
v obou kostelech.
Zajímavé betlémy zájezd – v pátek 29.12. plánujeme cestu ke dvěma velkým
pohyblivým betlémům – v Horní Lidči a v Rajecké Lesné na Slovensku. Zájemci
se prosím co nejdříve přihlaste v Glorii, podrobnosti na plakátku.
Přijměte pozvání k modlitbě za obyvatele města a tříkrálové koledování –
modlitba je k rozebrání vzadu ve farním kostele.
Sbírka na potřeby kostela – bude příští neděli 17.12. Všem dárcům Pán Bůh
zaplať.
V neděli 17.12. budou děti ze ZŠ Prakšice spolu se svými rodiči před farním
kostelem a klášterem prodávat drobné dekorativní předměty. Vaše příspěvky budou
poskytnuty prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka k léčbě Crohnovy
choroby do Fakultní nemocnice Plzeň.

Liturgie slova:
1. čtení : Iz 40, 1-5. 9-11 Připravte cestu Páně!
Žalm: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: 2 Petr 3, 8-14 Čekáme nová nebesa a novou zemi.
EVANGELIUM : Mk 1, 1-8 Vyrovnejte stezky Páně!

