Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Uherském Brodě
15. neděle v mezidobí 15. 7. 2018

Den

Liturgická oslava

Hodina
7.00

Za + Vladimíra a Doroty Josefíkovy
a za Boží požehnání celé rodině

10.15

Za farníky

pondělí
16.7.

18:00

Za Kristinu a Josefa Šobáňovy a za
celou živou rodinu

úterý
17. 7.

18:00

středa
18. 7.

18:00

neděle
15. 7.

15. neděle
v mezidobí

Za + sestry, + manžela, + rodiče
z obou stran s přímluvou Panny
Marie živé rodině
1. Za + Jiřího Všetečku
a + rodinu Všetečkovu
2. Za + švagrovou Drahomíru

18:00

Za živé a + kněze farnosti

18:40

Tichá adorace + svátost smíření do
20.00

pátek
20. 7.

18:00

Za + rodiče Šobáňovy, + syna Jiřího
a za duše v očistci

sobota
21. 7.

18:00

Za farníky

7.00

Za + Marii Uherkovu, dvoje + rodiče
a živé rodině Boží ochranu a pomoc

10.15

Za živou rodinu Horňákovu,
Schnurmacherovu, Ponížilovu,
Kolaříkovu, Kyselovu a Pretakovu a
Boží požehnání těmto rodinám

čtvrtek
19. 7.

neděle
22. 7.

16. neděle
v mezidobí

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Hodinová adorace ve farním kostele – bude dnes 15. 7. od 18:00.
Sbírka na potřeby farnosti – je dnes 15.7. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Petiční archy na ochranu manželství – můžete ještě dnes podepsat (archy jsou vzadu
za lavicemi).
Farní tábor dětí – začne tento týden od středy 18.7. Prosíme o modlitbu za zdárný
průběh tábora bez úrazů a také prosíme, kdo bude mít příspěvek do táborové kuchyně,
může ho přinést na faru. Děkujeme.
Děkujeme všem za finanční dary na pohřeb otce Josefa, děkujeme za vaše
projevy účasti, děkujeme všem, kdo pomohli s organizací pohřbu. Prosíme o
modlitby za otce Josefa.
Tento týden v případě vyřízení pohřbu se obracejte na tel. 605536726. Děkujeme.

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho
trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude
vzkříšen« (Mt 16,21). Bohem Pomazaný nese Otcovu lásku a smilování až do
krajností. Tato milosrdná láska si žádá jít do všech končin života a dosáhnout všech, i
kdyby to
stálo
„dobré
jméno“,
pohodlí,
postavení...
mučednictví.
Mít účast na Kristově pomazání, znamená mít účast na Jeho slávě, kterou je Jeho kříž:
Otče, oslav svého Syna... »Otče, oslav své jméno« (Jan 12,28). Sláva a kříž jdou
v Ježíši Kristu pospolu a nelze je oddělit, protože, opustíme-li kříž, ač oslepeni slávou,
klameme sebe, protože nejde o Boží slávu, nýbrž o nepřítelův posměch.
Drazí bratři, v milionech tváří se zračí otázka: »Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme
čekat jiného?« (Mt 11,3). Vyznejme svými ústy a svým srdcem: Ježíš Kristus je Pán
(srov. Flp 2,11). Toto je náš cantus firmus, který jsme denně povoláni zpívat.
S jednoduchostí, jistotou a radostí z toho, že »církev nevyzařuje svoje světlo, nýbrž
Kristovo. Svoji zář čerpá ze Slunce spravedlnosti, takže může říkat „Už nežiji já, ale
žije ve mně Kristus“
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Am 7, 12-15 Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu.
Žalm: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: Ef 1, 3-14 V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa.
EVANGELIUM : Mk 6, 7-13 Začal je posílat po dvou a dával jim moc nad
nečistými duchy.

