POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ OSTROH
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden
neděle

20.11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

farní kostel
sv. Ondřeje

07:30

Za + Josefa a Annu Martišovy, jejich + děti s prosbou o Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny

10:30

Za farní společenství

pondělí

21.11.

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Dnes mše sv. není
úterý

22.11.

památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Dnes mše sv. není
středa

23.11.

sv. Klementa I., papeže a mučedníka

farní kostel
sv. Ondřeje

18:00

Za + Ondřeje Pavluse a celou + rodinu

čtvrtek

24.11.

památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků

farní kostel
sv. Ondřeje

07:00

Za švagra a za rodinu

pátek

25.11.

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

farní kostel
sv. Ondřeje

18:00

Za Klimenta a Marii Kováříkovy, celou živou a + rodinu, za duše v očistci a za
rodinu Šudřichovu

sobota

26.11.

sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie

farní kostel
sv. Ondřeje

07:00

Za + Josefa Machalu, + rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání a dary
Ducha Svatého

18:00

Adorace za počatý život a na poděkování za uplynulý liturgický rok

neděle

27.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

07:30

Za živou a + rodinu Prokešovu a na dobrý úmysl

10:30

Za + manžela a dvoje + rodiče, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro živé
rodiny

farní kostel
sv. Ondřeje

Milovaní bratři a sestry,
čtyřiatřicátou nedělí liturgického mezidobí uzavíráme kruh liturgického roku. Slavíme slavnost Krista Krále a
rozjímáme nad Tím, komu jsme uvěřili, že vládne, právě když je přibitý na kříž. Dnešní liturgické texty začínají
slavností pomazání Davida na krále Izraele. Víme, že zavést institut "krále" nebylo v Izraeli bez potíží - prorok
Samuel nejprve viděl žádost Izraelitů jako odmítání jediné Boží vlády. Taky se na prvním pomazaném Saulovi
ukázala slabost lidských vládců. Zato David je předobrazem Krále, podle Boží vůle, povýšeného Hospodinem od
stáda k vedení všeho lidu. Také Davidovy zkoušky a utrpení jsou předobrazem pravého Krále, syna Božího.
Nejútěšnější jsou dnešní závěrečná slova evangelia, kdy ukřižovaný Ježíš, pravý Král, říká kajícímu lotrovi:
"Dnes budeš se mnou v ráji!" Požehnanou slavnost Krista Krále a celý poslední týden liturgického roku přeje o.
Jan

Ohlášky – ŘKF Uherský Ostroh
Slavnost Ježíše Krista Krále 20.11.2022
1. Děti si na konci mše svaté můžou přijít pro křížek a obrázek.
2. Děkujeme za pomoc při vysazení Stromu svobody na farním dvoře a všem mladým, kteří se účastnili
diecézního setkání v Olomouci, děkujeme za dary na topící koberce, v akci "180" je zaplněno 19 dílků, Pán Bůh
zaplať. Kdo byste mohli darovat zachovalé spací pytle, deky a obvazový materiál pro Ukrajinu, můžete je
přinést do zákristie.
3. Dnes po mši svaté obnovíme zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
4. Ve středu, která se nazývá červená, si připomínáme pronásledované křesťany na celém světě
(www.cervenastreda.cz).
5. Ve čtvrtek od 19 hod. bude v kostele příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi.
6. V pátek pokračuje příprava dětí a rodičů na první svaté přijímání.
7. Příští neděli bude žehnání adventních věnců při každé mši svaté, od pondělí 28.11. začnou v 6:45 ranní
mše svaté - roráty. Prosím, aby se v zákristii nebo u paní bývalé ředitelky Baladové přihlásily ženy ochotné
připravit pro školáky, kteří přijdou na roráty, malou snídani na 7:20 - buchtu nebo namazat chleby nebo
rohlíky a uvařit čaj. Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke
každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní
aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.
8. FARNÍ ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 3. prosince v našem kostele. Začít nový
liturgický rok a vykročit synodální cestou bude tématem, které nejen uslyšíte, ale při práci ve skupinkách
také o něm budeme mluvit a spolu se modlit. Prosím ty, kdo plánují účast, ať se zapíšou vzadu v kostele.
9. Za úklid kostela a fary děkujeme 3. sk., příští týden prosíme o službu 4. sk.

