
Farní týdeník 
2. neděle v mezidobí, 16. ledna 2022, č. 3

 

 

Co nás čeká v tomto týdnu? 

• Tuto neděli končí Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kdo se 

do sbírky zapojili, především pak všem, kdo ji připravovali 

a kdo dokázali oslovit velký počet koledníků, a to i mimo 

prostředí kostela a našeho farního společenství! 

 
• V úterý se měla konat ekumenická bohoslužba. 

Evangelíci ale prosí o změnu termínu – bohoslužba se 

posune o týden, na úterý 25. ledna. Připomínám, že v úterý 

vstupujeme do týdne modliteb za jednotu křesťanů – prosím, 

pamatujte na jednotu (nejen napříč církevními 

denominacemi, ale také na jednotu v katolické církvi, 

v diecézi a ve farnosti) také ve svých modlitbách. 
 

• Ve středu je pravidelná výuka náboženství dětí. 

 
• Ve středu v 19h náboženství pro dospělé. Budeme se 

věnovat 13. až 16. hodině z IVN, kurz Proroci a sapienciální 

knihy. 

 
• V pátek pravidelné PDO. Začátek v 16 h společnou hrou, 

od 16.30 připravený program pro děti. Zveme všechny děti 

předškolního věku (nejen předškoláky) a děti prvního stupně 

ZŠ. 

 
• Páteční mši svatou bude mít P. Kamil Strak, ředitel sekce 

pro mládež při ČBK. 

 
• Od 19 h bude v OZ setkání mládeže. Zveme všechny 

mladé k účasti na setkání, jehož hostem bude P. Kamil Strak. 

 

• V pátek od 19.30 Ekumenické setkání se Slovem života. 

Setkání proběhne u evangelíků. V jeho rámci proběhne 

druhé setkání synodální skupinky. 

 
• V sobotu v 15 h bude úklid galerie po adventní a vánoční 

výstavě. Bylo by dobré, kdyby se vytvořila skupina lidí, 

která by galerii pravidelně po konci výstavy uklidila 

(deponovala výstavu), aby to nedělali ti samí lidé, kteří 

výstavu připravují. Děkuji panu Vítkovi Rošickému, který 

by si vzal úklid galerie po výstavě vždy na starosti – při mši 

sv. v 9.30 se s ním budete moci setkat. Jemu se můžete 

přihlásit a s ním se můžete domlouvat – tel: 606 796 673. 

Zvu k účasti zvláště mladé, pro které je to příležitost pomoci 

a zapojit se. Děkuji. 
 

• V sobotu v 16 h bude setkání mimořádných služebníků 

Božího slova, tedy těch, kteří při mších svatých čtou. Prosím, 

abyste dorazili v hojném počtu. O této službě jsem psal 

v minulém čísle farního týdeníku. Na setkání si řekneme 

něco praktického ke čtení, zpěvu žalmu i k přímluvám. 

Michal Hladík nám také řekne něco k liturgii Božího slova. 

 
• V neděli při mších svatých (v 8 a v 9.30) bude udělováno 

mimořádným služebníkům Božího slova požehnání pro tuto 

službu v liturgii a službu společenství věřících. Kdo chcete 

při mších svatých číst, prosím, přijďte se při mši svaté pro 

toto požehnání. 

 

Den Čas Modlitba Místo 

Neděle 19h DMC – nešpory Kaple 

Neděle 19.15 Krátká adorace a svátostné požehnání Kaple 

Pondělí  7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Kostel – Český Brod 

Pondělí 18 h Modlitba růžence Kounice – kostel 

Úterý 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Úterý  17.30 Modlitba růžence Český Brod – kostel 

Středa 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Čtvrtek 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Ohlášky 

16. ledna 2022 (2. neděle v mezidobí) 
Pondělí 17. 1. – Památka sv. Antonína, opata  

Úterý 18. 1. – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 Český Brod 

Středa 19. 1. – Středa 2. týdne v mezidobí 18.00 Přistoupim 

Čtvrtek 20. 1. – Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 18.00 Český Brod  

Pátek 21. 1. – Památka sv. Anežky, panny a mučednice 18.00 Český Brod 

Sobota 22. 1. – Sobota 2. týdne v mezidobí 17.00 Český Brod 

Neděle 23. 1. – 3. neděle v mezidobí 8.00 Poříčany 

9.30  Český Brod 



Čtvrtek cca 18.45 Denní modlitba církve – nešpory Český Brod – kostel 

Pátek 7.25 Společná modlitba na začátku dne + ranní chvály Český Brod – kostel 

Pátek  cca 18.45 Adorace Český Brod – kostel 

Sobota 20h DMC – nešpory Kaple 
 

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

 
 

Další informace 
 

Celostátní setkání mládeže  
 

Obracím se na mladé naší farnosti. V létě 2021 se mělo konat pravidelné celostátní setkání mládeže (CSM). Z důvodu 

koronaviru se organizátoři již před rokem rozhodli setkání přesunout na rok 2022. Toto CSM se uskuteční v termínu 

od 9. do 14. srpna. Prosím, zablokujte si tento termín a pokud to jen trochu bude možné, vyrazte na toto setkání. Je to 

pro vás příležitost setkat se s vašimi věřícími vrstevníky a prožít duchovní týden. Můžete pozvat i mladé lidi ze svého 

okolí. Setkání je určeno pro mladé ve věku 14-26 let. Starší mládež se může zapojit do přípravných týmů. Přihlašování 

je spuštěno od 3. ledna. Více informací na: https://celostatnisetkanimladeze.cz/.  

Co se týká financí, prosím ty rodiny, které mají více mladých, kteří se budou setkání účastnit, aby se mi přihlásili – 

dostanou příspěvek na setkání (budeme řešit, jakou formou – zda se udělá i sbírka ve farnosti, nebo podobně). Přihlásit 

se mohou i ti, kteří jsou v těžké finanční situaci a mladý by na setkání nejel jen z finančních důvodů. Děkuji.   
 

 

Účelové sbírky 
 

Věřím, že jste zaznamenali, že nedělní sbírky jsou dvojí povahy. Většina sbírek je na farnost (ty mohou být vyhlášeny 

se schválením arcibiskupství na nějaký účel). Zhruba jednou za měsíc je pak účelová sbírka – např. Svatopetrský haléř, 

na bohoslovce… V loňském roce došlo k částečné úpravě, když byly některé sbírky zrušeny, některé přidány (např. 4x 

do roka bude sbírka na služné kněží) a některé sbírky byly dány jako „dobrovolné“. Jednou z takových sbírek je také 

sbírka příští neděle – na podporu biblického díla. 

Jak to tedy bude u těchto specifických sbírek probíhat? V rámci nedělní bohoslužby bude nedělní sbírka na farnost. 

V kostele ale bude také košíček pro ty, kteří budou chtít přispět na daný účel. A rovněž budou k dispozici složenky, 

pokud byste chtěli přispět tímto způsobem, nebo převodem na účet.  
 

 

 

Co nás čeká výhledově? 
Vše můžete nalézt také ve sdíleném kalendáři – sami tam můžete dopisovat.

• Ekumenická bohoslužba se na přání evangelíků přesouvá 

na úterý 25. ledna v 18 h v evangelickém kostele.
 

• V neděli 30. ledna bude při mši svaté udělen křest Viole 

Ševců. 

 
• V sobotu 5. února dopoledne bude prvosobotní pouť 

v Tismicích. Kvůli odpolednímu jáhenskému svěcení bude 

„jen“ program v kostele. 

• V sobotu 5. února v 15 h přijme v pražské katedrále 

jáhenské svěcení náš pastorační asistent Michal Hladík. Bylo 

by dobré, abychom ho v tento den doprovodili. Bude 

možnost vyrazit i společně (informace ještě dodám). 

Ministranti si rovněž mohou vzít ministrantské oblečení  

a zapojit se do ministrování. 

 

 
 

Sbírka minulé neděle: 6500 Kč. Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

 

 

 

Svátost smíření a kontakty 
➢ 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  

Základní údaje 
➢ 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. 
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