Farní týdeník
25. neděle v liturgickém mezidobí, 18. září 2022, č. 38

Ohlášky
18. září 2022 (25. neděle v liturgickém mezidobí)
Pondělí 19.9. – Pondělí 25. týdne v mezidobí
Úterý 20.9. – Slavnost posvěcení farního kostela v Českém Brodě 9.30 Český Brod
18.00 Český Brod
Středa 21.9. – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18.00 Přistoupim
Čtvrtek 22.9. – Čtvrtek 25. týdne v mezidobí
18.00 Český Brod
Pátek 23.9. – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18.00 Český Brod
Sobota 24.9. – Sobota 25. týdne v mezidobí
9.00 Lstiboř
Neděle 25.9. – 26. neděle v mezidobí
8.00 Poříčany
9.30 Český Brod
Co nás čeká v tomto týdnu?
• Dnes v 17h je slavnostní zakončení posvícenského
víkendu ve farním kostele. Během večeru vystoupí
Smyčcový kvartet českých filharmoniků. Všechny zvu
k účasti.
• V úterý slavíme den posvěcení našeho farního kostela. Ve
farnosti se bude konat vikariátní konference. V jejím rámci
bude mše svatá v 9.30.
• V úterý po mši svaté bude setkání ekonomické rady.
Budeme se věnovat úpravě prostor v Kounicích – fara a
přilehlé budovy.
• V úterý od 16.40 je výuka náboženství pro středoškoláky.
Tato hodina bude pravidelně každý týden. Probírat budeme
prorocké a sapienciální knihy SZ a novozákonní knihy.
Dokončíme tak cyklus z loňského roku. Došlo tak vytvoření
další skupiny náboženství. Ve středu od 16.50 tedy bude
náboženství pro děti VIII. a IX. třídy a budeme probírat
morální otázky – viz rozpis, který děti ve středu již dostaly.
• Při mši svaté v 18h rovněž oslavíme slavnost posvěcení
farního kostela.
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• Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
• Ve čtvrtek od 9.30 je na faře setkání maminek s dětmi –
více informaci u Jitky Šmídové.
• Ve čtvrtek od 16.30 na faře setkání seniorů – více
informací u Oty Párala.
• V pátek od 16h je PDO. V jeho rámci bude také příprava
na první svaté přijímání.
• V pátek po mši svaté od 19h setkání mládeže. Jeho
součástí bude také příprava na biřmování.
• Příští neděli se při bohoslužbách koná svatováclavská
sbírka na církevní školství.
• Při nedělní mši svaté v 9.30 bude během homilie
katecheze pro děti – ve zpovědní místnosti.
• V neděli 25. září 2022 se po mši svaté v Českém Brodě
bude na faře konat schůzka poutníků do Mariazell, kde
budou podány informace k organizaci a programu poutní
cesty. Jiří Rytina.
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Další informace
Oblastní setkání katechetů a pedagogů v Českém Brodě
Ve středu 19. 10. se uskuteční na faře v Českém Brodě první oblastní setkání
o katechezi, výuce náboženství a hodnotové výchově dětí, mladých lidí i
dospělých. Setkání organizují Středisko pro katechezi a výuku náboženství a
Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského (dále AP) ve spolupráci s naší
farností. Setkání začne v 19 hod., předpokládaný konec bude v 21 hod.
Srdečně jsou zváni všichni, kdo působí ve vzdělávání a výchově jako
katecheté, učitelé, vychovatelé, vedoucí různých volnočasových aktivit,
doprovázející apod. Týká se to svěcených služebníků církve, řeholníků i těch,
kteří působí v civilních profesích (tzv. laiků v církvi).
První setkání bude sloužit k vzájemnému představení sebe a své služby a
aktuálních témat, která je užitečné řešit společně. Další setkání bude navazovat
na jaře a do budoucna se počítá se dvěma setkáními ročně.
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetových stránek AP, kde se
v záhlaví dozvědí více i o dalších důvodech a účelu těchto setkání.
Adresa pro přihlašování:
https://katechete.apha.cz/novinky/oblastni-setkani-katechetu-a-pedagogu-arcidieceze-prazske
Liturgická výchova v katechezi
V sobotu 1. října začne na Katolické teologické fakultě v Praze kurz v rámci Celoživotního
vzdělávání, který je zaměřen na uschopnění sebe sama, členů rodiny a dalších věřících prožívat a
slavit mši svatou vědomě, tj. s porozuměním tak, aby se mohla stát
středem a vrcholem našeho života z víry. Kurz představí východiska a
určitou cestu k tomuto porozumění. Bude zahrnovat i další svátosti
(zejména křest, biřmování, svátost smíření). Účastníci dostanou přístup
k řadě pomůcek, které lze využít v rodině a ve farní katechezi dětí i
dospělých.
Podrobnosti ke kurzu se dozvíte na této stránce:
https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/kurz-czv-liturgicka-vychova-na-ktf-uk-vpraze-2022/
Přihlašování na stránce KTF: https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-194.html

Co nás čeká výhledově?
Vše můžete nalézt také ve sdíleném kalendáři – sami tam můžete dopisovat.
• V úterý 27. září večer vyrazíme na pěší pouť do Staré • O víkendu 8. a 9. října pojedeme na pouť do Mariazell.
Boleslavi. Zájemci se mohou hlásit u otce Martina. Večerní
• V úterý 11. října si při mši svaté a po ní připomeneme 60
mše svatá bude v Bříství a odtud pak pěšky vyrazíme.
let od zahájení II. vatikánského koncilu.
• Ve středu 28. září bude mše svatá výjimečně v Českém
• O víkendu 21. – 23. října proběhne víkend pro děti a
Brodě – oslavíme slavnost sv. Václava.
mládež. V jeho rámci bude příprava na první svaté přijímání
• V sobotu 1. října bude prvosobotní pouť v Tismicích. a příprava na biřmování.
Jako host přijede P. Bonaventura – františkán z Prahy. Já se
• V neděli 23. října bude ve farnosti pouze jedna mše sv.
účastnit nebudu, protože budu dávat duchovní obnovu na
v 9.30. Při ní bude udílena svátost biřmování.
Hostýně. Vracet se budu v neděli nad ránem.
Sbírka minulé neděle: 6600 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

➢ 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.

