
Farní týdeník 
1. neděle adventní, 27. listopadu 2022, č. 48

 

 

Co nás čeká v tomto týdnu? 

• Dnes při bohoslužbách jsou žehnány adventní věnce. 

 
• Dnes od 17h pořádá město Český Brod adventní průvod 

světýlek. V závěru průvodu a programu bude požehnán 

venkovní adventní věnec a zapálena první svíce. Děkuji 

všem, kdo se zapojili do přípravy tohoto adventního věnce.  
 

• Dnes od 19h je v Oranžové zahradě společná četba Písma 

– více u Martina Červeného. 

 
• V úterý od 16.40 náboženství pro středoškoláky. 

 
• Ve středu v 6.30 budou roráty (v adventní době budou 

pravidelně ve středu, případně pak ještě nahodile nějaký den 

v týdnu, podle aktuální situace). Zveme všechny k účasti, 

děti zvlášť zveme, aby si s sebou vzali lucerničky. 

 
• Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí. 

 
• Ve středu od 19.15 bude na faře setkání pro všechny 

zájemce, kteří by se chtěli naučit pracovat s Google diskem 

(základní práce) a pro ty, kteří by se chtěli naučit vkládat věci 

na webové stránky farnosti. Setkání je především z toho 

důvodu, že noví členové PRF budou s google diskem běžně 

pracovat a rovněž každý z nich dostal přístupové heslo na 

stránky farnosti – tak aby s těmito věcmi uměl pracovat. 

Přijít ale může pochopitelně každý další zájemce. 

 
• Ve čtvrtek v 9.30 setkání maminek s dětmi. Více u Jitky 

Šmídové. 

 
• Tento čtvrtek bude první v měsíci, proto se při mši svaté 

pomodlíme denní modlitbu církve – nešpory. 

 
• V pátek od 16h pravidelné PDO. Na starosti ho má 

tentokrát Petra Najbertová. Součástí PDO bude také 

ministrantská schůzka. Zveme všechny ministranty, aby 

v 16.30 na schůzku přišli. 

 
• V pátek je první pátek v měsíci. Proto se po mši svaté 

v rámci adorace pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. 

 
• V pátek po adoraci je setkání mládeže. V jejím rámci 

mladí budou dělat poslední přípravy mikulášské besídky. 

 
• V sobotu prožíváme první sobotu v měsíci. Ve farnosti 

konáme pouť k Panne Marii v Tismicích. V 9.30 se modlíme 

růženec a v 10h je mše svatá (celebrantem budu tentokrát já). 

Při pouti prosíme zvláště za naši farnost a za její pastorační 

aktivity. Zvu všechny k zapojení a k modlitbě. 

 
• V sobotu v 17.30 společné zapalování 2. adventní svíce na 

venkovním adventním věnci (scházet se budeme každou 

adventní sobotu v 17.30). K této akci bude připraven krátký 

program (kdo by se chtěl zapojit do jednoduché scénky, 

může se hlásit co nejdříve u otce Martina). Poté bude 

společná modlitba slavnostních nešpor. 

 
• Příští neděli bude při nedělních bohoslužbách účelová 

sbírka na bohoslovce. 

 
• Příští neděli od 16h bude v Oranžové zahradě Mikulášská 

besídka.

 

Den Čas Modlitba Místo 

Neděle 19h Společná četba Písma Oranžová zahrada 

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

Pondělí 18 h Modlitba růžence Kounice – kostel 

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

Ohlášky 

27. listopadu 2022 (1. neděle adventní) 
Pondělí 28.11. – Pondělí po 1. neděli adventní  

Úterý 29.11. – Úterý po 1. neděli adventní 18.00 Český Brod 

Středa 30.11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola 6.30 Český Brod 

18.00 Bříství 

Čtvrtek 1.12. – Čtvrtek po 1. neděli adventní 18.00 Český Brod  

Pátek 2.12. – Pátek po 1. neděli adventní 18.00 Český Brod 

Sobota 3.12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze 10.00 Tismice 

16.00 Lstiboř 

Neděle 4.12. – 2. neděle adventní 8.00 Přistoupim 

9.30  Český Brod 



Úterý  17.30 Modlitba růžence Český Brod – kostel 

Středa po mši sv. ranní chvály Český Brod – kostel 

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

Čtvrtek při mši sv. 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 9.30 Růženec Tismice 

Sobota 17.30 Zapalování adventní svíce Český Brod – vedle kostela 

Sobota cca v 18h DMC – nešpory Český Brod – kostel 
 

 

Další informace 
 

Výroba adventních věnců – poděkování 
 

Děkuji všem, kdo minulou neděli přišli a pomáhali s výrobou adventních věnců. Ať už toho venkovního, nebo pak těch, 

které využijeme v kostelích a na faře. Děkuji také všem, kdo pomohli s jejich instalací a s adventní „výzdobou“ kostela.  
 

 

Nedělní katecheze 
 

Touto nedělí vstupujeme do nového liturgického roku. S katechetkami jsme se domluvili, že se budou snažit 

prostřídávat, aby nedělní katecheze pro děti v době homilie byla pravidelně každou neděli. Za tím účelem také ve 

sdílené tabulce vznikla záložka „Neděle katecheze“. Je tam jednak kolonka pro toho, kdo katechezi povede – zde bych 

prosil, aby se zapojovali jen lidé, kteří katecheticky ve farnosti již působí, a pak je tam také místo pro pomocníka. A 

zde bych byl naopak rád, aby se prostřídávaly ostatní rodiče, kteří katechetce pomohou. 

Také připomínám, že děti budou moci své obrázky nejen přinášet v rámci obětního průvodu k oltáři, ale po mši svaté 

si budou moci také obrázek založit do svého evangeliáře, který bude pod kazatelnou. V rámci roku jim tak vznikne 

celoroční evangeliář.  
 

 

Nová pastorační rada 
 

Minulou neděli a úterý složili zvolení a jmenovaní členové pastorační rady svůj slib. V úterý bylo první ustavující 

zasedání. Na něm jsme mimo jiné rozdělili, kdo bude mít na starosti jakou z pastoračních synodálních skupinek. Prvním 

úkolem členů pastorační rady bude vytvoření těchto skupinek. V těchto skupinkách pak budou diskutovat návrh nového 

pastoračního plánu, aby ho následně mohla pastorační rada schválit. Pokud se na Vás obrátí někdo z pastorační rady a 

bude Vás chtít přizvat do skupinky, prosím, dobře to zvažte. Píši to ve smyslu, že by nebylo dobré, aby automatickou 

odpovědí bylo „ne“. Je to příležitost k společnému diskutování, rozlišování, ke společné modlitbě, společnému 

sdílení… Skupinky se budou scházet v čase, v jakém se společně domluví (některé bude třeba vyhovovat scházet se 

dopoledne). Rovněž se sami můžete některému členu pastorační rady přihlásit, že byste byli rádi součástí „jeho“ 

skupinky. Více informací k tomu naleznete ještě v novém čísle farního časopisu.  
 

 

Putující obrázek – hledání noclehu 
 

Připomínám, že je možné se přihlásit do předvánočního modlitebního společenství, v jehož rámci po devět dní před 

Vánocemi putuje farností obrázek znázorňující Svatou rodinu hledající v Betlémě nocleh. Domácnost může na jeden 

den takto Svatou rodinu do své domácnosti přijmout a třeba i v intenzivnější modlitbě se lépe připravit na přijetí Krista 

o Vánocích. Přihlašovat se můžete buďto osobně P. Martinovi, nebo se napsat do sdílené tabulky – v rámci kalendáře. 

Jednotlivé rozdělení dní provedu následně – tak, abych to zvládal časově a bylo menší přejíždění. 
 

 

Sbírka minulé neděle: 6000 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 

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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