Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Uherském Brodě
11. neděle v mezidobí 17. 6. 2018

Den

Liturgická oslava

Hodina

7.00
neděle
17.6.

11. neděle
v mezidobí
10.15

pondělí
18. 6.

18:00

úterý
19. 6.

18:00

středa
20. 6.

18:00

čtvrtek
21. 6.

Památka sv. Aloise
Gonzagy, řeholníka

18:00
18:40

pátek
22. 6.

mše svatá pro děti

sobota
23.6.
Slavnost
neděle
Narození sv. Jana
24.6.
Křtitele

18:00
18:00

Za + manžela, + rodiče z obou stran,
+ sourozence a za Boží požehnání
živé rodině
Za + Ludmilu Hřibovu, rodiče
Hřibovy a Výmolovy, + rodinu a za
Boží požehnání živé rodině
Za + rodinu Křivdovu, duše v očistci
s přímluvou Panny Marie
Za + manžela Zdeňka Nepraše a za
ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Tomáše Lavičku a syna Tomáše
a za živou rodinu
Za + rodinu Sivákovu a Mudrákovu
a za Boží požehnání živé rodině
s přímluvou Panny Marie
Tichá adorace + svátost smíření do
20.00
Za + Jaroslava Kadlčka, Jana Uhra,
dvoje rodiče, rodinu Kadlčkovu a za
dar zdraví a ochranu Panny Marie
Za + Ladislava Štěpánka a za Boží
požehnání živé rodině

7.00

Za farníky

10.15

Na poděkování za dar života
s prosbou o Boží požehnání do
dalších let

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Sbírka na potřeby kostela – je dnes 17. 6. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Duchovní koncert Pěveckého sboru Dvořák – je ve farním kostele dnes
17. 6. v 17:00. Jste srdečně zváni, podrobnosti na plakátku.
Výlet pro přihlášené prvokomunikanty do Lidečka – bude ve středu 20.6. Odjezd v 7:30.
Hodinová adorace – je ve farním kostele dnes 17. 6. od 18:00 do 19:00.
Setkání pastorační rady – bude na faře ve středu 20. 6. v 18:45.

Setkání ministrantů (modrá skupinka) – bude na faře v pátek 22. 6. v 16:30.
Setkání biřmovanců – začne večerní mší sv. v sobotu 23. 6. a pokračovat
bude po skončení na faře.
Náš uherskobrodský bohoslovec Ondřej Talaš bude mít jáhenské svěcení
v Olomouci v katedrále 23. června v 9:30. Všechny srdečně zve na toto svěcení a
prosí o modlitbu. Přihlášky na autobus v Glorii, podrobnosti na plakátku. Je to
pro naši farnost svátek a čest, že budeme mít jáhna, a dá-li Pán i kněze, proto
všechny vyzýváme k hojné účasti na tomto svěcení.
Farní den – bude příští neděli 24. 6. na orelském stadionu od 14:30. Jste zváni malí i
velcí, pro děti je připravený bohatý program, na koloběžkové závody koloběžky
sebou. Podrobnosti na plakátku.

„Pán

nám říká, že hanění druhého člověka není pouhým haněním, nýbrž začátkem
cesty vedoucí k jeho zabití. My jsme si zvykli druhé hanět, třeba v dopravní špičce
během řízení auta. Lidé jsou v hanění kreativní – dodal s ironickým úsměvem.
Nadávky však pošlapávají lidské právo. Tupení a hanění druhých je velice nebezpečné
a nezřídka vychází ze závisti. Když někdo udělá něco, co se mi nelíbí, pohaním ho a
označím jej za mentálně či sociálně postiženého anebo za neschopného integrace. A
to zabíjí. Zabíjí budoucnost a rozvoj člověka. Je to závist, jež haní člověka, který mne
ohrožuje. Skoro vždycky je v tom závist.
Ježíš je radikální. Smír není vybraný způsob chování, nýbrž radikální postoj, snažící
se respektovat důstojnost druhého i svou vlastní. Od hanění ke smíru, od závisti
k přátelství – to je postup, který nám Ježíš dnes podává. Prospěje nám dnes budeme-li
se ptát: jak haním já? Kdy urážím já?
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Ez 17, 22–24 Povyšuji nízký strom.
Žalm: Dobré je chválit Hospodina.
2. čtení: 2 Kor 5, 6-10 Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu.
EVANGELIUM : Mk 4, 26-34 Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné
zahradní rostliny.

