Stella Maria
Informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
v Uherském Brodě
Slavnost Nejsvětější Trojice 27. 5. 2018

Den

neděle
27.5.

Liturgická oslava

Slavnost
Nejsvětejší
Trojice

Hodina

7.00
10.15

Za + rodinu Šopíkovu a Křížovu a za
Boží požehnání živé rodině
s přímluvou Panny Marie
Za + rodiče Nevařilovy a za Boží
požehnání živé rodině

pondělí
28. 5.

17:45 májová
pobožnost

18:00

Za + Karla Sabotu a za Boží
požehnání živé rodině

úterý
29.5.

17:45 májová
pobožnost

18:00

Za + Martu Křížovou

středa
30.5.

Památka
sv. Zdislavy
17:45 májová
pobožnost

čtvrtek
31.5.

pátek
1. 6.

Slavnost Těla
a Krve Páně

Památka sv.
Justina, mučedníka

sobota
2. 6.

neděle
3. 6.

9. neděle
v mezidobí

18:00

10:15

Za + syna Petra, + rodinu
Kubáníkovu a Čaňovu, duše v očistci
s prosbou o Boží požehnání pro
živou rodinu.
K nedožitému 60. výročí manželství
manželů Schnürmacherových a za
spásu jejich duší
společná mše sv. v klášter. kostele
v 17:00, v 18:00 průvod a závěr ve
farním kostele (jen požehnání)

18:00

Za živé a + obyvatele ulic Rybářská,
Pod Dvorkem a Předbranská

18:40

adorace

18:00

Za + manžela Václava a + rodiny
z obou stran

7.00

Za farníky

10.15

Za děti, které poprvé přistoupí ke
stolu Páně

INFORMACE A OHLÁŠKY:
Sbírka na církevní školy – vynesla minulou neděli 33 347 Kč. Všem dárcům Pán
Bůh zaplať.
Adorace u sester v kapli – je dnes 27. 5. od 19:00. Jste zváni.
Setkání ministrantů (červená skupinka) – bude na faře v pátek 1. 6. v 16:30.
Pouť ke sv. Antonínku – bude 13. června. Přihlášky v Glorii, podrobnosti
na plakátku.
Slavnost Těla a Krve Páně – oslavíme ve čtvrtek 31.5. Mše sv. ve farním kostele
bude pouze v 10:15, večerní nebude. V klášterním kostele začne mše sv. v 17:00, po
ní půjde průvod městem se zastávkami u oltářů.
Návštěva nemocných – ve čtvrtek 31. 5. a v pátek 1. 6. navštíví otcové nemocné.
První pátek v měsíci – bude 1. 6. Vzhledem k tomu, že odpoledne mají
prvokomunikanti svátost smíření, bude pouze moderovaná adorace po večerní mši
svaté.
První svaté přijímání – bude v naší farnosti příští neděli 3. 6. při mši sv. v 10:15.
Prosíme rodiče s malými dětmi, kteří jsou zvyklí chodit na tuto mši, aby si mimořádně
vybrali jinou a udělali tak prostor těmto dětem s jejich rodiči. Děkujeme za pochopení.
Prosíme rodiče dětí, které půjdou k 1.s v. přijímání, aby se zájemci o výlet
do Lidečka přihlásili do tabulky na křtitelnici.
Náš uherskobrodský bohoslovec Ondra 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.
„Křtem nás Duch svatý ponořuje v Krista, a v biřmování nás Kristus naplňuje Duchem svatým
a pomazává nás na svědky, účastníky téhož životního principu a poslání, podle plánu
nebeského Otce. Svědectví biřmovaných vyjevuje přijetí Ducha svatého a poddajnost Jeho
tvořivé inspiraci. Ptám se: jak se pozná, že jsme obdrželi darem Ducha? Konáme-li skutky
Ducha a pronášíme-li slova vnuknutá Duchem (srov. 1 Kor 2,13). Křesťanské svědectví
spočívá v uskutečňování pouze toho a všeho toho, co po nás žádá Kristův Duch, kterým nám k
tomu dává sílu.“
(papež František)

Liturgie slova:
1. čtení: Dt 4, 32-34. 39-40 Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi;
není jiného bohu.
Žalm: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čtení: Řím 8, 14-17 Dostali jste ducha těch, kdo byli přijatí za vlastní, a proto
můžeme volat: Abba, Otče!
EVANGELIUM : Mt 28, 16-20 Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

