Farní týdeník
Svátek Křtu Páně, 9. ledna 2022, č. 2

Ohlášky
9. ledna 2022 (Svátek Křtu Páně)
Pondělí 10. 1. – Pondělí 1. týdne v mezidobí
Úterý 11. 1. – Úterý 1. týdne v mezidobí
Středa 12. 1. – Středa 1. týdne v mezidobí
Čtvrtek 13. 1. – Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Pátek 14. 1. – Pátek 1. týdne v mezidobí
Sobota 15. 1. – Sobota 1. týdne v mezidobí
Neděle 16. 1. – 2. neděle v mezidobí

18.00 Český Brod
18.00 Štolmíř
18.00 Český Brod
18.00 Český Brod
9.00 Lstiboř?
8.00 Tismice
9.30 Český Brod

Co nás čeká v tomto týdnu?
• V tomto týdnu nadále probíhá Tříkrálová sbírka. Děkuji
všem, kdo se do ní zapojují!

• Ve čtvrtek po mši svaté a nešporech budou v Oranžové
zahradě hovory o víře pod vedením Jana Pečeného.

• V pondělí vstupujeme do liturgického mezidobí.
V domácnostech mohou zůstat betlémy do 2. února. Taktéž
v kostelích, pokud není v prostoru presbytáře.

• V pátek od 16 h pravidelné PDO. Děti budou chodit
v rámci
Tříkrálové
sbírky.
Organizuje
Petra
Aschenbrennerová. Součástí PDO bude také příprava dětí na
první svaté přijímání.

• Ve středu je pravidelná výuka náboženství. Skupina VI.
a VII. třídy se tento týden nekoná – většina dětí je na
lyžařském výcviku. Děkuji dětem, že mi to řekly
v dostatečném předstihu a že jsme to tak mohli domluvit již
ve středu!
• Ve čtvrtek v 9.30 v Oranžové zahradě setkání maminek
s dětmi. Setkání má na starosti Jitka Šmídová.
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• V pátek od 19 h setkání mládeže. Jeho součástí je také
příprava na biřmování.
• V tomto týdnu by měl být pohřeb paní Marie Kapičkové.
Uvidíme, na kdy ho domluvíme. Pokud bude v sobotu, tak
by se nekonala mše sv. ve Lstiboři, ale byla by pohřební mše
sv. v Českém Brodě. Informace vyjde v týdnu na stránkách
farnosti a rovněž ji napíši do WhatsAppové skupiny.

Modlitba
DMC – nešpory a krátká adorace
Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály
Modlitba růžence
Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály
Modlitba růžence
Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály
Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály
Denní modlitba církve – nešpory
Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály
Adorace
DMC – nešpory

Místo
Kaple
Český Brod – kostel
Kounice – kostel
Český Brod – kostel
Český Brod – kostel
Český Brod – kostel
Český Brod – kostel
Český Brod – kostel
Český Brod – kostel
Český Brod – kostel
Kaple

Ve sdílené tabulce jsou i modlitby, ke kterým je možné se přidat. Tam je rozpis také aktuálnější.

Další informace
Sdílená tabulka
Drazí farníci, znovu připomínám existenci sdílené tabulky a jednotlivých listů.
V první řadě zde můžete nalézt list s kalendářem plánovaných akcí. Nejen, že se můžete podívat, co se plánuje za akce,
ale do kalendáře můžete také zapisovat. A to jak akce, o kterých sami víte, či je pořádáte (koncerty ve vašich kostelích,

apod…), tak také do plánovaných akcí se zapojit – napsat, že chcete pomoc s organizací, apod. Prosím, naučme se
kalendář využívat.
Můžete zde také nalézt list „Modlitba v týdnu“. Ten jsem od listopadu nepoužíval, protože se kromě jedné rodiny
k modlitbě nikdo nepřipojoval. Nyní se budeme modlit společně s Michalem, takže tento list bude znovu aktuální. A
znovu vás všechny zvu k připojení se k nám. Smyslem není, že máte na všechny modlitby přicházet, ale využít
příležitost, když jste třeba ve městě a vzít to přes kapli, nebo si vybrat třeba nějakou modlitbu, na kterou v týdnu
přijdete.
Zvlášť vás zvu na modlitby, které jsou v tabulce v týdeníku – nedělní nešpory a svátostné požehnání, ranní modlitby
v týdnu (děti, které jdou do školy to mohou vzít přes kostel), nebo první nedělní nešpory v sobotu večer.
Ve sdílené tabulce je možné zakládat i jiné listy. Jeden list tam mají organizátoři PDO, jiný list mládežníci…
Neděle Božího slova
V neděli 23. ledna oslavíme neděli Božího slova. Při této mši svaté bude žehnáno mimořádným služebníkům Božího slova,
tedy těm, kteří při mši svaté čtou z Písma svatého. Chtěl bych všechny čtenáře pozvat, aby přišli v sobotu 22. ledna od 16h
do kostela. Řekneme si některé informace ke čtení – jak přicházet, práce se světlem, mikrofonem, připomeneme si některé
věci z liturgie a z praxe čtení. Na setkání pak bude navazovat mše sv. v 17 h.
V neděli při obou mších svatých bude obřad žehnání těmto služebníkům. Prosím, aby každý, kdo chce při mši svaté číst, se
tohoto požehnání účastnil.
Do liturgie se zapojujeme dvojím způsobem. Prvním z nich je aktivní účast věřících. Tato účast vyplývá z našeho křtu (účast
na Kristově kněžském úřadu) a uskutečňuje se trojím projevem – vnějším (postoje, zpěvy, dialogy…), vnitřním (ticho
a posvátné mlčení, osobní modlitba…) a svátostným (přijímáním eucharistie).
Druhý způsob, kterým se zapojujeme, je služba v liturgii. Třebaže je třeba, aby k jejímu vykonávání byl člověk pokřtěný,
tato služba vyžaduje také pověření. Není něčím nárokovým (mám na to právo), ale je pověřením! V první řadě je to služebný
kněz. Ten při svém ustanovení ve farnosti se stává odpovědným za liturgii. A k jejímu slavení si vybírá další služebníky,
k této službě je „deleguje“ – ministranty, varhaníky, zpěváky, a rovněž mimořádné služebníky Božího slova a eucharistie
(případně lektory a akolyty).
Je vhodné vnímat, že toto požehnání pro službu je součástí dané služby. Jen bych připomněl, že třeba takový jáhen si chodí
pro požehnání při každé mši svaté, případně v přítomnosti biskupa, si pro požehnání jde i kněz!
To není něco nového, nebo něco, co liturgii svazuje. Naopak, vědomí toho, že konám službu, ke které jsem pověřen, nás
pozvedá. Já nedělám něco svého, ale něco, k čemu jsem povolán, k čemu jsem vybaven!

Pastorační asistent Michal Hladík
Drazí farníci, jistě jste již zaznamenali, že v naší farnosti je od 1. ledna nový pastorační asistent, v brzké době snad také
jáhen Michal Hladík. Děkuji všem, kteří nás již pozvali na návštěvu a dali tak příležitost k tomu, aby je Michal poznal
intenzivněji. Rád bych vyjádřil, že je možné zvát nás na návštěvy oba, nebo je možné zvát také jen mě, či Michala – je
to zcela na vás. Michal sní vše, jen ho příliš nepohostíte játry, takže ta mu dělat nemusíte.
Rovněž přikládám kontakt na Michala, kdybyste s ním potřebovali cokoli domlouvat – je i na stránkách farnosti:
tel.: 732 865 805; michal.hladik@email.cz.

Co nás čeká výhledově?
Vše můžete nalézt také ve sdíleném kalendáři – sami tam můžete dopisovat.
• V týdnu od 18. ledna prožíváme týden modliteb za společenství mládeže. Zvu všechny mládežníky k účasti!
jednotu křesťanů. Společná ekumenická bohoslužba bude
• V sobotu 22. ledna v 16 h setkání těch, kdo při mši svaté
v úterý 18. května (památky Panny Marie, Matky jednoty
čtou a chtějí číst.
křesťanů) v 18 h v evangelickém kostele. Všechny zvu
k účasti.
• V neděli 23. ledna při mších svatých bude žehnáno
mimořádným služebníkům Božího slova.
• V pátek 21. ledna přijede ředitel sekce pro mládež při
ČBK. Bude s námi slavit mši svatou a pak se bude účastnit
• V neděli 30. ledna při mši svaté v 9.30 bude udělena
svátost křtu Viole Ševců.

Sbírka minulé neděle: 5100 Kč. Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Svátost smíření a kontakty

Základní údaje

➢ Úterý a čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v pátek po mši sv.
➢ V případě potřeby a nenavazujícího programu je možná zpověď
po mši svaté.
otec Martin je k dispozici ke slavení svátosti smíření také kdykoli
jindy – po předchozí domluvě.
➢ Kontakt na P. Martina: 728 384 833
sklenarmartin@seznam.cz; www.masklen.webnode.cz
➢ Past. as.: Michal Hladík; 732 865 805; michal.hladik@email.cz

➢ Bankovní účet: 4040404040/2700.
➢ Variabilní symboly pro příspěvky: (Český Brod
10901; Tismice 20901; Přistoupim 30901; Bylany
40901; Lstiboř 50901; Poříčany 60901; Bříství
70901; Kounice 80901; Štolmíř 90901; Pastorační
aktivity 111).
➢ Farnost: 722 788 207; farnostbrod@seznam.cz.
➢ www.farnostbrod.cz.

