Nedělní stránka
25.1. – 1.2. 2015

14:00
15:00

3. neděle v mezidobí
Za Petra Konečného, dvoje rodiče, bratra, Anežku a Štěpána Kmentovy
a Boží ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let života
s prosbou o ochranu pro celou rodinu
Za Jaroslava Konečného, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro
rodiny dětí
Svátostné požehnání
Setkání rodičů dětí, které přistoupí k 1. svatému přijímání na faře

Pondělí

26.1.
17:00

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
St. Poddvorov Za kněze Václava Hanusu, bratra Vladimíra a dvoje rodiče

Úterý

27.1.
7:30

Úterý 3. týdne v mezidobí
Na dobrý úmysl

Středa

28.1.
16:00
17:00

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve – dětská mše svatá
Zkouška „Dětského sboru“ na faře
Za Jana Martince, bratra Antonína a dvoje rodiče

Čtvrtek

29.1.
16:30
17:30

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého manžela a zetě, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + svaté přijímání

Neděle

25.1.
7:30
9:00
10:30

16:30-18:00
Pátek

30.1.
16:00
17:00
18:00

Sobota

31.1.

Neděle

Pátek 3. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za rodiče Kaplanovy, dva syny a živou rodinu i duše v očistci
Biblická hodina na faře

Památka sv. Jana Boska, kněze – mše svatá s nedělní platností - sbírka na potřeby
kostela
15:30 Za živé a zemřelé členy KDU-ČSL a jejich příznivce

1.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

4. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Za těžce nemocnou řádovou sestru Lucii a zemřelou řádovou sestru Gonzágu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Karla Herzána, dvoje rodiče, Miroslava Viktorýna, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Šardického, rodiče, Štěpánku Bártovou, celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 25.1. 2015

8. Rada papeže Františka pro dobrý život; Rychle zapomínej na křivdy.
Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by člověk říkal: „Cítím se tak
mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i druhého.“ Zdravé je rychle zapomínat na křivdy.
Twitter papeže Františka
Pán k nám promlouvá skrze Svaté písmo, v modlitbě. Učme se v tichu setrvávat v jeho přítomnosti,
rozjímat o evangeliu.
Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když
nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev.
Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví
v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu
radostnou zvěst. Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného
Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen. = Otče náš. Zdrávas Maria.=

Špetka humoru pro zasmání
Policejní kontrola. „Tak, a budete foukat, pane řidiči!“ „Ale s radostí, povídá řidič, „kdepak vás to bolí?“
„Tenhle jezevčík je pěkný, ale má nějak krátké nohy.“ „Vždyť mu sahají až po zem.“
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. neděle v mezidobí.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 17:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ V sobotu 31.1. 2015 v 15:30 hod. je mše svatá s nedělní platností.
⨳ V sobotu 31.1. a v neděli 1.2. 2015 bude při mších svatých sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 24.1. 2015

P. Miloslav Čamek, farář

