Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě
3. neděle velikonoční 15.4. 2018
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Za farníky
Za + Jana a Marii Gorčíkovy, duše
v očistci a za Boží požehnání živé
rodině s přímluvou Panny Marie
Za živou a + rodinu Mahdalovu,
Bujáčkovu, Grandičovu a
Miškaříkovu
Za + manžela, syna Stanislava
a + rodinu
Za + rodiče, manžela, otce Antonína
a za Boží pomoc a ochranu živé
rodině
Za + Marii Sailerovu a za živou
a + rodinu
Tichá adorace + svátost smíření do
20.00
Za + P. Reginalda Dacíka a celou
+ rodinu Vragovu a Dacíkovu
Na poděkování za 70 let života,
za + manžela, + rodinu Uhrovu,
Kadlčkovu a za Boží ochranu živé
rodině

7.00

Za Boží ochranu

10.15

Za farníky

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Sbírka na pomoc obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu – je dnes
15. 4. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Sbírka na potřeby farnosti – bude příští neděli 22. 4.
Adorace ve farním kostele – je dnes 15. 4. od 18:00 do 19:00.
Adorace u sester v kapli – bude příští neděli 22 4. v 19:00.
Centrum pro rodinu pořádá – pro seniory a pro ty, kdo o ně pečují, kurz první
pomoci a rozpoznání život ohrožujících stavů jako infarkt, cévní mozková příhoda,
diabetes apod. Přihlášky na telefonu nebo emailu – viz plakátek.
Přednáška pro rodiče dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání – bude v úterý 17.4.
na faře v 19:00 na téma Děti a rizika internetul.
Přednáška na téma: Islám – výzva nebo ohrožení? bude na faře ve středu 18. 4.
od 19:00. Přednáší vojenský kaplan P. Jan Pacner
Přednáška o P. Reginaldu Dacíkovi – bude v sobotu 21. 4. na faře od 16:00.
Setkání ministrantů (červená skupinka) – bude na faře v pátek 20. 4. v 16:30.
Brigáda na úklid lešení z oken kostela – prosíme 10 ochotných mužů na příští
sobotu 21.4. Vzadu na klekátku je tabulka, prosím, napište se. Vezměte si rukavice.
Pouť na Provodov – se uskuteční 1. května. Mše sv. bude v 10:30, je objednán
autobus. Přihlášky již nyní v prodejně Gloria.
Příští neděli 22. 4. v 8:45 bude v klášterním kostele mše sv. na zahájení oprav
kláštera pro sestry mnišky. Po mši sv. bude následovat požehnání stavby.
Kdo je povolán dosvědčovat Kristovo zmrtvýchvstání, musí se sám v první osobě
narodit znova (srov. Jan 3,7), jinak bude jako Nikodém, který, ačkoli byl
v izraelském národě učitelem, nerozuměl slovům Ježíše, že „spatřit Boží
království“ je možné jedině „znovu narozením z vody a z Ducha“. Nikodém
nechápal Boží logiku, která je logikou milosti, milosrdenství a podle níž ten, kdo se
stane maličkým, je veliký, kdo se stane posledním, je první, a kdo uzná, že je
nemocný, bude uzdraven. To znamená opravdu ponechat ve svém životě prvenství
Otci, Ježíši a Duchu svatému.
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Sk 3, 13-15. 17-19 Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z
mrtvých.
Žalm: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
2. čtení: 1 Jan 2, 1-5a On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa.
EVANGELIUM : Lk 24, 35-48 Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne
vstane z mrtvých.

