Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě
Svátek Křtu Páně 13.1.2019

Den

Liturgická oslava

Hodina
7.00

Za rodinu Vrátnou, Podškubkovu
a Talábovu

9.00

Mše svatá na DPS

10.15

Za + Marii Čeganovou a pro živou
rodinu Boží požehnání a ochranu
Panny Marie

pondělí
14. 1.

18.00

Za + Čeňka Bělastu a Boží požehnání
pro živou rodinu

úterý
15. 1.

18.00

Za + rodinu Záchvějovu a Svitákovu
a za Boží požehnání živé rodině

středa
16. 1.

18.00

Za + Vladimíra Poláška, dvoje +
rodiče a za dar zdraví pro Jiřinu
Poláškovou

18.00

Za + rodiče a prarodiče

18.40

Tichá adorace + svátost smíření do
19:30

18:00

Za + Antonína Daníčka, + sourozence
a rodiče a za Boží požehnání živé
rodině

18.00

Za + Františka Bobka

7.00

Za farníky

neděle
13. 1.

Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční

čtvrtek
17. 1.

Památka
sv. Antonína, opata

pátek
18. 1.

Památka Panny
Marie, Matky
jednoty křesťanů

sobota
19. 1.

neděle
20. 1.

2. neděle
v mezidobí

10.15
11.30

Za + rodiče Ručkovy, + bratra Pavla a
za živou rodinu
Křest - Adam Pěrka, Maxim Gášek,
Timea Danielová, Nikol Šupáková,
Nikola Blahová

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Adorace – bude dnes v 19:00 u sester NPPM.
Příprava prvokomunikantů – začíná v tomto týdnu v pondělí středu a čtvrtek
podle rozpisu tabulek, do kterých jste si děti zapsali. Příprava je na faře vždy
v 18:45.
Týden modliteb za jednotu křesťanů – je od pátku 18.ledna do pátku 25.ledna.
Výtvarná soutěž – CPR děkanátu Uherský Brod vyhlásila výtvarnou soutěž
„Namaluj Tři krále„ – podrobnosti na plakátcích.
Farní ples - lístky na farní ples, který bude v sobotu 23. února v Domě kultury,
prodáváme na faře.
V kapličce sv. Fabiána a Šebestiána v Havřicích začne devítidenní pobožnost
v sobotu 19. ledna v 16:00.
Pěvecký koncert v kostele v Prakšicích – se uskuteční 27. ledna v 15:00. Mimo
jiné zde vystoupí i naše brodská schóla.
Hromniční pouť matek do Šternberku – bude v sobotu 2. února. Přihlášky
v Glorii, podrobnosti na plakátcích.
Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme - vyučujícího češtiny či I.
stupně pro výuku cizinců v rozsahu 2-6 hodin týdně na II. stupni. Vhodné pro
důchodce či učitelky na MD. Žádosti a životopis posílejte na info@kzsub.cz.
V týdnu od 11. do 17. února oslavíme Národní týden manželství. Prosíme
manžele, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí svatby, aby se přihlásili
na faře (v neděli 17. 2. bude v 10:15 slavnostní mše sv. s obnovou manželských
slibů a malou oslavou).
Sbírka na potřeby kostela - bude příští neděli.
„Nejsi-li schopen milovat Boha konkrétně, není pravda, že miluješ Boha. Duch světa je

duchem, který rozděluje, a vměšuje-li se do rodiny, komunity a společnosti, způsobuje
vždycky rozdělení, které narůstá, až přijde nenávist i válka. Jan jde ještě dál, když
prohlašuje: »Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář«, je
synem ducha světa, který je čirou lží, pouhým zdáním. Prospěje nám, zamyslíme-li se nad
tím: miluji Boha? A přejděme k prubířskému kameni a podívejme se, jak miluji svého
bratra? A uvidíme jak.“ Všichni bychom se měli ptát - zda se za druhé modlím? Za
všechny, konkrétní lidi, kteří jsou mi sympatičtí i za ty, kteří mi nejsou sympatičtí. Duch
světa je přemožen duchem víry, vírou, že Bůh je v mém bratrovi, v mé sestře.
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci
Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho robota.
Žalm: Veleb, duše má, Hospodina!
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7 Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem
lidem.
EVANGELIUM : Lk 3,15-16.21-22 Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo
se nebe.

