Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Uherském Brodě
19. neděle v mezidobí 12.8. 2018

Den

neděle
12. 8.

Liturgická oslava

19. neděle
v mezidobí

středa
15.8.

7.00
10:15

pondělí
13. 8.
úterý
14. 8.

Hodina

Památka sv.
Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a
mučedníka
Slavnost
Nanebevzetí Panny
Marie

čtvrtek
16. 8.

18:00

Za dvoje + rodiče a + sestry

18:00

Za + Jaroslava Pospíšila a za Boží
požehnání živé rodině

18:00

Za + Josefa Šobáně, rodiče a duše
v očistci

18:00

Za živé a + kněze farnosti

18:40

Tichá adorace + svátost smíření do
20.00

pátek
17. 8.

18:00

sobota
18. 8.

18:00

neděle
19. 8.

20. neděle
v mezidobí

Za + Bedřicha a Ludmilu Toralovy
a za Boží požehnání živé rodině
Za + rodiče Annu a Rudolfa
Pragerovy a jejich + dceru Marii a za
Boží požehnání živé rodině

Za + rodiče a za Boží požehnání živé
rodině
Za + Zdeňka Moravanského,
+ sestru, + Václava Šobáně a za Boží
požehnání živé rodině

7.00

Za farníky

10.15

Za + Josefa Blahu

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Dnešní promítání filmu Habrmannův mlýn se z technických důvodů ruší.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – bude ve středu 15.8. Mše svaté budou –
v klášteře v 7:00 a v 16:00, ve farním kostele pouze v 18:00.
Sbírka na potřeby kostela – bude příští neděli 19.8. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Již nyní vás upozorňujeme na srpnové poutě – v sobotu 25.8. bude pěší pouť na
Velehrad, v neděli 26.8. bude bartolomějská pouť na Maršově. Podrobnosti o těchto
poutích budou na plakátcích.
V sobotu 25. srpna zveme především rodiny na pouť rodin na Svatý Hostýn, kde bude
mše sv. v 10:15. Centra pro rodinu připravily pro děti bohatý doprovodný program.
Podrobnosti na plakátku.
Charita UB během měsíce srpna vyhlašuje sbírku školních pomůcek pro děti ze
sociálně slabších rodin. Více informací na plakátku.
Otec arcibiskup zve na oslavu svých 70 let při mši svaté v 10:30 v sobotu 1. září
v katedrále sv. Václava v Olomouci
Ve středu 29. srpna přivítáme v naší farnosti nového pana děkana otce
Svatopluka Pavlicu, který působí v Uničově. Večerní mši sv. v 18:00 s ním bude
celebrovat otec biskup Josef Nuzík.
„Chápeme, že máme odpouštět svým nepřátelům – uvažoval Petrův nástupce – a opakujeme to
denně v Otčenáši. Je to podmínka, byť nesnadná, aby se i nám dostalo odpuštění.
„Avšak modlit se za ty, kdo mne chtějí zničit, za nepřátele, aby jim Bůh žehnal, to je opravdu
těžké pochopit.
„Jak velká, jak nekonečně velká je však vzdálenost mezi námi, kteří nezřídka neodpouštíme
maličkosti, a tím, co od nás žádá Pán a čeho nám dal příklad, totiž odpouštět těm, kteří se nás
snaží zničit. Někdy je velmi těžké odpustit si v rodinách: mezi manžely po nějakém sporu nebo
odpustit tchýni také není snadné. Požádat o odpuštění otce není snadné pro syna. Avšak
odpustit těm, kdo tě zabíjejí a chtějí odstranit... A nejen odpustit, ale modlit se za ně, aby je
Bůh opatroval, ba dokonce je milovat... Jedině Ježíšovo slovo to může vysvětlit. Já nedokážu
jít za to.“
„Je to milost, pochopit něco z tohoto křesťanského tajemství – pokračoval papež - a být
dokonalí jako nebeský Otec, který obdarovává dobré i zlé.“
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: 1 Král 19, 4-8 Šel v síle toho pokrmu až k Boží hoře.
Žalm: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čtení: Ef 4, 30-5, 2 Žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás.
EVANGELIUM : Jan 6, 41-51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.

