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

20. neděle v mezidobí 20. 8. 2017
Rozpis bohoslužeb farního kostela v UHERSKÉM BRODĚ
Den

Liturgická oslava
7.00

Za farníky

10.15

Za + rodinu Hodulíkovu a za živou
rodinu

Památka sv. Pia X.,
papeže

18.00

Za + Jaroslava Foltýna k nedožitým
devadesátinám a za živou rodinu

Památka Panny
Marie Královny

18.00

neděle
20. 8.

20. neděle
v mezidobí

pondělí
21. 8.
úterý
22. 8.
středa
23. 8.
čtvrtek
24. 8.

Hodina

18.00
Svátek sv.
Bartoloměje,
apoštola

18.00

Za rodinu Bumbálkovu

18.40

Tichá adorace + svátost smíření do
20:00

pátek
25. 8.

18.00

sobota
26. 8.

18.00

neděle
27. 8.

Za Františka Šarmana, na
poděkování za 80 let života s prosbou
o další ochranu
Za + rodiče Vítkovy, jejich rodiče a za
Boží ochranu pro živou rodinu

Za + rodiče Gregorovy, syna
Miroslava, + rodiče Novákovy a
Gajdošovy a za živou rodinu
Za živou rodinu Nechvátalovu a za
Boží požehnání pro celou rodinu

7.00

Za farníky

10.15

Za + Annu Plessnerovu, + rodinu
Surou, Bujáčkovu, Plessnerovu a za
Boží požehnání živé rodině

21. neděle
v mezidobí

INFORMACE A OHLÁŠKY:

Sbírka na potřeby kostela – je dnes 20.8. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Srpnové poutě – v sobotu 26. 8. pěší pouť na Velehrad. Sraz poutníků u
mariánského sloupu ve 4:00. Bartolomějská pouť na Maršově v neděli 27.8.
v 15:00.
Upozorňujeme vás na děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání na
Velehradě, která bude 2. září. Podrobnosti na plakátku, zapisovat na autobus
se můžete v Glorii.

„Milosrdenství volá po milosrdenství a rozmnožuje milosrdenství. Možná si někdy
myslíme, že milosrdenství je cena, kterou je třeba platit. To je však chyba!
Milosrdenství je láska, která má být darována. Láska volá lásku, rozmnožuje ji a
otevírá pro další zájmy, dává hloubku těm, kdo ji prožívají. Důležitá je však také
první část tvítu: přátelství s Bohem. Nic mu totiž nebrání. Neexistuje nic, co by
bylo překážkou, kromě skepticismu. Pokud žijeme tímto přátelstvím s Bohem,
chápeme milosrdenství, které právě proto není obětí, nýbrž naopak radostí.“
Milosrdný pohled umožňuje objevovat druhé, není to cena, kterou nutno zaplatit,
abychom si mohli říci: teď jsem v pořádku. Někdy se nám stává, že si řekneme:
udělal jsem už dost! Kdo však chce, zjistí, že může ještě víc. Jsme-li spokojeni s
tím, co bylo, je to samozřejmé, protože milosrdenství vždycky naplňuje, nasycuje, i
když současně také zanechává touhu dále růst, sílit a trvat.“

Liturgie slova:
1. čtení : Iz 56, 1. 6-7 Cizince přivedu na svou svatou horu.
Žalm: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2. čtení: Řím 11, 13-15. 29-32 Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou
neodvolatelné.
EVANGELIUM : Mt 15, 21-28 Ženo, jak veliká je tvá víra!

