Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě
6. neděle v mezidobí 17. února 2019

Den

Liturgická oslava

Hodina
7.00

Za + rodiče Josefíkovy a neteř Ingrid
Bršlicovu

10.15

Za farníky a zvláště za manžele

18.00

Hodinová adorace

pondělí
18. 2.

18.00

Za + Alenu Matyášovou

úterý
19. 2.

18.00

Za + bratra Františka, rodiče z obou
stran a živé rodině Boží požehnání

středa
20. 2.

18.00

Za + manžele Josefa a Jiřího, + dceru,
+ bratra a živé rodině Boží požehnání

18.00

Za + rodiče Šišákovy a za živé bratry
a sestry

18.40

Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

18.00

Za dobrodince kostela

11.00

Svatba - Tomáš Bauer a Jaroslava
Bejrová

18.00

Za farníky

neděle
17. 2.

6. neděle
v mezidobí

čtvrtek
21. 2.

Sv. Petra
Damianiho, biskupa

pátek
22.2.

Svátek Stolce
sv. Petra, apoštola
Mše svatá pro děti

sobota
23. 2

Památka sv.
Polykarpa, biskupa
a mučedníka

7.00
neděle
24. 2.

7. neděle
v mezidobí

9.00
10.15
11.30

Za + rodiče Urbancovy, dva
sourozence a duše v očistci a za Boží
požehnání živé rodině a ochranu
Panny Marie
Mše sv. na DPS
Za + Miroslava Tomance a za Boží
požehnání živé rodině
Křest - Dominik Popelka

INFORMACE A OHLÁŠKY:

Hodinová adorace – je dnes 17.2. od 18:00 ve farním kostele. Jste zváni.
Sbírka na kostel – je dnes 17.2. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Příští
neděli 24.2. bude sbírka určena na Haléř svatého Petra.
Předškolička - Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí
prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce ve středu 20. února od
16.00 hod. Děti si budou hrát s veselými písmenky a rodiče se seznámí s
Genetickou metodou čtení a psaní. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo
přímo v kanceláři školy.
Setkání malé schóly – bude v pátek 22.2. v 17:00 na faře.
Mše svatá pro rodiny s dětmi – bude jako vždy v pátek 22.2.
Spolčo třeťáků – bude na faře v sobotu 23.2. v 9:00.
Farní ples – se uskuteční v sobotu 23.2. v Domě kultury v 19:30. Jste srdečně
zváni.

Můžeme si klást otázku: Jsem ve své modlitbě otevřen volání blízkých a
vzdálených? Anebo považuji modlitbu za jakýsi druh anestetika, abych mohl být
klidnější? Kladu otázku, a každý ať si odpoví sám. V tomto druhém případě bych
byl obětí hrozného nedorozumění. Moje modlitba by už nebyla křesťanská, protože
plurál, kterému nás Ježíš učí, mi nedovoluje mít pokoj sám a umožňuje mi cítit
odpovědnost za moje bratry a sestry.
Jsou lidé, kteří zdánlivě nehledají Boha, ale Ježíš nás nechává modlit se také za ně,
protože Bůh tyto lidi hledá nejvíc ze všech. Ježíš nepřišel kvůli svatým, nýbrž kvůli
nemocným, to znamená pro všechny, protože, kdo se domnívá, že je zdravý, ve
skutečnosti není. Usilujeme-li o spravedlnost, nepovažujme se za lepší než druzí.
Otec dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré. Otec má rád všechny! Učme
se od Otce, který je stále dobrý ke všem, na rozdíl od nás, kteří dokážeme být dobří
jenom k někomu, kdo mi vyhovuje.
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Jer 17,5-8 Prokletý člověk, který spoléhá na člověka; požehnaný člověk,
který doufá v Hospodina.
Žalm: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.
2. čtení: 1Kor 15,12.16-20 Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.
EVANGELIUM : Lk 6,17.20-26 Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!

