Nedělní stránka
19.7. – 26.7. 2015

Neděle

19.7.
7:30
9:00
10:30

16. neděle v mezidobí
Čtení: Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
Za Františku Hanusovou, manžela, zetě, vnuka, Františku Konečnou, manžela
a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Jana Zálešáka a dvoje rodiče
Za Žofii Stávkovou, manžela, dceru, Marii Kočaříkovou, manžela, dvě dcery
a celou živou i zemřelou rodinu

Pondělí

20.7.

Pondělí 16. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Úterý

21.7.
17:30

Úterý 16. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Anny ze Starého a Nového Poddvorova

Středa

22.7.

Památka sv. Marie Magdaleny
Mše svatá není

Čtvrtek

23.7.
18:30
17:30-19:00

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Za zemřelého Jindřicha Svobodu a dceru Jitku
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

Pátek

24.7.

Pátek 16. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Sobota

25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola
Mše svatá není

Neděle

26.7.

17. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Král 4,42-44; Ef 4,1-6; Jan 6,1-15
Za živé a zemřelé Anny
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní,
zemřelého manžela a celou živou i zemřelou rodinu
Za Ludvíka Bízu, manželku, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

7:30
9:00
10:30

Farní stránka neděle 19.7. 2015

Pane, uč mě, jak tě hledat
Dovol mi hledat tvé světlo alespoň z dálky, alespoň z hlubiny. Pane, uč mě, jak tě hledat, a dej se znát
hledajícímu. Vždyť tě nedokážu hledat, když ty mě to nenaučíš a nedokážu tě nalézt, když ty se mi nedáš
vidět. Toužebně si přeji hledat tě a v hledání rozdmýchávat touhu, z lásky tě chci nalézt a v nalézání ještě
více milovat. Pane, nechci se vychloubat, že jsem pronikl do tvých propastných hlubin, vždyť můj rozum se
s nimi nemůže měřit. A přece bych si přál poznat alespoň kousek tvé pravdy, té pravdy, ve kterou mé srdce
věří a kterou miluje. Nechci tě poznat, abych mohl věřit, ale věřím, abych mohl poznat.
(Anselm z Canterbury)
Síla víry
Víra není jen nauka, ale i cesta. Víra není jen abstrakce, ale i konstrukce. Víra není jen poznání, ale i
pozvání. Vstup do víry – pozváním. Postup ve víře – pokáním. Víra nesvazuje, ale zavazuje. Víra dává
odpověď a učí odpovědnosti. Víra je síla tak mocná, že vedle sebe nic nestrpí. Jak jsme slabí ve víře, že se
v nás mimo Boha stále ještě něco musí rozpínat. (Adrienne von Speyr)
Twitter papeže Františka
Modleme se za to, abychom měli srdce otevřené k přistěhovalcům. Bůh nás bude soudit podle toho, jak
jsme se chovali k těm nejnuznějším.
Všichni jsme hříšníci. Prosme však Pána o to, abychom nebyli pokrytci. Pokrytci nevědí, co je odpuštění,
radost a Boží láska.
Hádanky na zbystření mysli:
Jak se jmenoval muž, který je praotec Arabů?
Komu patřil hrob, ve kterém byl pohřben Pán Ježíš?
Který z prvních jáhnů církve byl ukamenován?
Jak se jmenoval muž, který pomáhal Ježíši nést kříž?
Kterému učedníku dal Ježíš jméno Kéfas?
Kdo vedl Izraelce při dobývání Jericha?
Kolik dní byl Lazar v hrobě, když jej Ježíš vzkřísil?
________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 16. neděle v mezidobí. Minulou neděli byla sbírka.
⨳ V neděli 26.7. 2015 je v Římskokatolické farnosti Bořetice zásvětná Svatoanenská pouť.
Poutníci vyjdou z Čejkovic v 7:00 hod. od kostela.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 18.7. 2015

