Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Uherském Brodě
28. neděle v mezidobí 14.10. 2018

Den

Liturgická oslava

neděle
14. 10.

28.neděle
v mezidobí

pondělí
15. 10.

Památka sv. Terezie
od Ježíše, panny a
učitelky církve

úterý
16. 10.

Hodina

7:00
10:15

Na poděkování za dožití 90 let
s prosbou o Boží požehnání do
dalších let
Za živou a + rodinu Zápecovu
a Neřimovu

18:00

Za + rodiče Nedělovy a za Boží
požehnání celé rodině

18:00

Za přijatá dobrodiní

18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
a za Boží požehnání živé rodině

středa
17. 10.

Památka sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa
a mučedníka

čtvrtek
18. 10.

Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

18:00

Za + rodinu Mahdalovu a za Boží
požehnání živé rodině

18:40

Tichá adorace + svátost smíření do
20:00

pátek
19. 10.

mše svatá pro děti

18:00

Za + Zdeňka Kříže

18:00

Za + rodinu Šuranskou, za děti a za
Boží požehnání živé rodině

7:00

Za farníky

10:15

Za biřmovance a kmotry a + kněze
Josefa Pelce

sobota
20. 10.

neděle
21. 10.

29. neděle
v mezidobí
Misijní neděle

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Sbírka na potřeby kostela – je dnes 14.10. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je
sbírka na misie.
Promítání filmu Svatý Pavel –bude na faře dnes 14.10. od 18:00.
Adorace – bude u sester NPPM od 19:00.
Děkanátní kalendář – je ke koupi na faře, v zákristii kostela nebo v Glorii.
Předškolička - Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a
jejich rodiče na setkání v Předškoličce ve středu 17. října od 16.00 hodin. Děti se hravou
formou seznámí s „Tajuplnou školou“ a rodiče mohou získat všechny potřebné informace o
škole.
Přednáška na téma: Politika – dílo Boží nebo lidské? – bude na faře ve středu 17.10.
v 19:00, pořádá MSKA a přednáší P. Jan Koblížek.
Ministrantská schůzka – bude v pátek v 16:30 na faře.
Schóla – bude v pátek od 16:30 na faře.
Světelný růženec – i letos se budou děti z KZŠ modlit ve farním kostele růženec a to v pátek
19.10. Sraz je v 17:20 před kostelem. Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče ke společné
modlitbě.
Zpověď biřmovanců – bude v pátek 19.10. od 18:45 do 20:00 ve farním kostele a v sobotu
20.10. od 14:00 bude v kostele nácvik řazení a hlavní příležitost ke svátosti smíření. Budou
zpovídat 4 kněží.
Svátost biřmování – bude udělována 56 biřmovancům ve farním kostele příští neděli 21.10.
při mši sv. v 10:15. Udělovat ji bude otec arcibiskup Jan Graubner. Vzpomeňme na naše
biřmovance v modlitbě. Přední lavice budou rezervovány pro biřmovance a kmotry.
Misijní neděle – je příští neděli 21.10. Prosíme ochotné kuchařky o napečení misijního
koláče, který můžete přinášet na faru v pátek 19.10. nebo v sobotu dopoledne. Koláče se
budou prodávat v neděli 21.10. po ranní mši svaté a u kláštera po mši sv. v 8:45. Výtěžek
z misijního koláče spolu se sbírkou budou odeslány na konto Papežských misijních děl.

Všichni bychom si měli klást otázku – zda jsme křesťané, kteří jsou otevřeni tomu,
co nám denně dává Pán; zda se necháváme od Boha překvapit, ačkoli nás to někdy
může přivést do úzkých. Jsme Samaritáni anebo křesťané-funkcionáři, kteří konají
to, co je jim uloženo, a cítí se tak v pořádku? O podobenství milosrdného samaritána
– řekl papež – tvrdí někteří starověcí teologové, že obsahuje celé evangelium.
Každý z nás je oním raněným člověkem, a Samaritánem je Ježíš, který uzdravil naše
rány. Stal se naším bližním. Postaral se o nás. Zaplatil za nás, a řekl svojí církvi:
»Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím«. Přemýšlejte o tom: v této
pasáži je celé evangelium.
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Mdr 7, 7-11 Bohatství jsem pokládal ve srovnání s moudrostí za nic.
Žalm: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
2. čtení: Žid 4, 12-13 Boží slovo pronáší soud nad nejvnitřnějšími lidskými
myšlenkami a hnutími.
EVANGELIUM : Mk 10, 17-30 Prodej všechno, co máš, a následuj mě!

