Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Uherském Brodě
1. neděle postní 18. 2. 2018

Den

Liturgická oslava

Hodina
7.00

Za farníky

10.15

Za + manžela a rodiče
Cyrila a Marii Hondlovy

pondělí
19. 2.

18:00

Za + rodiče Červenkovi a Kunovské
Za živou a + rodinu

úterý
20. 2.

18:00

Za rodinu Gajdůškovu a
Struhelkovu a živé rodině
ochranu Panny Marie

18:00

Za + rodiče a rodinu z obou stran

neděle
18. 2.

středa
21. 2.

čtvrtek
22.2.

1. neděle postní
14:30 křížová cesta Za zasvěcené osoby

17:30 křížová cesta

Svátek Stolce sv.
Petra, apoštola

18:00
18:40

pátek
23.2.

17:30 křížová cesta
Mše svatá pro děti

sobota
24.2.

neděle
25.2.

2. neděle postní
14.30 křížová cesta
Modlitební
společenství

18:00

Za + Františka Janků, za Boží
požehnání živé rodině a dar zdraví
nemocné osobě
Tichá adorace + svátost
smíření do 20.00
Za + pana Eduarda Hrabalíka
rodiče z obou stran

18:00

Za + manžela a Boží požehnání pro
živou rodinu

7.00

Za farníky

10.15

Za + rodinu Kočařovu, Pummerovu
a Mikulcovu s prosbou o Boží
ochranu živé rodině

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Sbírka na kostel – je dnes 18.2. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Sbírka Svatopetrský haléř – příští neděli 25. 2.
Hodinová adorace – bude dnes 18. 2. ve farním kostele od 17:00 do 18:00.
Ministranti (červená skupina) – schůzka bude v pátek 23. 2. na faře v 16:30.
Postní dobu – jsme zahájili popeleční středou. Začaly také křížové cesty, vždy ve
středu a v pátek od 17:30. Zapište se, prosím, do připravené tabulky kdo budete
ochotni tyto křížové cesty vést. V neděli pak budou křížové cesty ve 14:30.
CPR pořádá – kurz Výchova teenagerů. Je to pět setkání vždy v 16:30
v prostorách Centra pro rodinu. Podrobnosti jsou na plakátku.
Den modliteb a postu, vyhlášený papežem Františkem – pátek 23. února za
ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a
Jižním Sůdánem. Tento den vyhlásil papež František, pamatujme ve své
modlitbě a postní snaze!
Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na
velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu
nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na
www.postnikapky.maweb.eu nebo plakátku.

Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom demaskovali pokušení a
umožnili svému srdci tepat v souladu s tím Ježíšovým.
Zastav se trochu, zanech toho spěchu a nesmyslného shonu, který naplňuje duši
hořkostí pocitu, že se nikdy nikam nedojde.
Zastav, zanech této povinnnosti žít uspěchaným způsobem, který rozptyluje,
rozděluje a ničí čas rodiny, čas přátelství, čas dětí, čas prarodičů, čas vděčnosti..
čas Boží.
Zastav trochu tu nutnost ukazovat se a být všemi viděn, být neustále na odiv, který
znemožňuje mít na paměti hodnotu niternosti a usebranosti.
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení : Gn 9, 8-15 Boží smlouva s Noemem zachráněným od potopy.
Žalm: Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou
smlouvu.
2. čtení: 1 Petr 3, 18-22 Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní
přináší spásu.
EVANGELIUM : Mk 1, 12-15 Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili.

