Nedělní stránka
25. 6. – 2. 7. 2017

Neděle 25.6.
8:00
10:00
10:30
15:00

12. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jer 20,10-13; Řím 5,12-15; Mt 10,26-33;
Za Marii Škrobákovou, rodinu Škrobákovu, Korábovu a Mixovu
St. Poddvorov Oslava NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Za padesátníky s prosbou o dar zdraví
Mše svatá není
Žehnání obnoveného mlýna u Starého Poddvorova

Pondělí 26.6.

Pondělí 12. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Úterý

17:30

Úterý 12. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov u Zvonice Za Víta Sasínka, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
/po mši svaté je táborák s dětmi/

16:15
17:00

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – dětská mše svatá
Zpověď dětí před prázdninami
Za zemřelou Ludmilu Kratochvílovou a Antonína Opluštila od ročníku 1948
a 1949 i spolužáků
/po mši svaté je táborák s dětmi ve farní zahradě/

Středa

27.6.

28.6.

Čtvrtek 29.6.
7:30
17:30-19:00
Pátek

30.6.
9:15

Sobota

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze
doporučený svátek
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 12. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý školní rok, za školní děti,
mládež, učitele, vychovatele a katechetky

7:30
11:30

Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie
Svatební obřad Ing. Marek Mališka – Bc. Eva Drábková

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

13. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a; Řím 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42;
Za zemřelou Marii Komináckou od ročníku 1942 a spolužáků
St. Poddvorov Za Jana Zálešáka, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Josefa Kmentu a Boží ochranu pro jeho rodinu, zemřelého otce a duše v očistci
Křty – Petr Pavlík; Šimon Konečný
Svátostné požehnání

1.7.

Neděle 2.7.

Nedělní stránka – ostatní informace
Pokora a modlitba
Ke svatosti potřebujeme pokoru a modlitbu. Ježíš nás naučil, jak se máme modlit, a řekl nám také, abychom
se od něho naučili tichosti a pokoře srdce. Nemůžeme však být tiší ani pokorní, nenaučíme-li se mlčet,
protože pokora i modlitba rostou, nakolik mysl a jazyk žijí v tichu s Bohem. Bůh promlouvá v tichosti
srdce. (sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
Lidožrouti chytí dva manžele a uváží je u kůlu. Muž říká ženě: „už vím, co bude k večeři? „Blázníš! Jsme
v takovém průšvihu a ty myslíš na jídlo.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 12. neděle v mezidobí. Ve Starém Poddvorově je Oslava NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
⨳ V úterý 27. 6. 2017 ve Starém Poddvorově bude dětská mše svatá v 17:30 hod. u Zvonice. Po mši svaté
je táborák pro děti a rodiče pod školou. Občerstvení pro děti je zajištěno.
⨳ Ve středu 28. 6. 2017 v Čejkovicích bude dětská mše svatá v 17:00 hod. Po mši svaté je na ukončení
školního roku táborák ve farní zahradě pro děti a rodiče. Občerstvení pro děti je zajištěno.
⨳ Zvu všechny děti v pátek 30. 6. 2017 v 9:15 hod. na dětskou mši svatou, která je v kostele
v Čejkovicích.
⨳ V tomto týdnu začínají prázdniny, proto přeji všem dětem z naší farnosti, ať si hezky užijí volno, ale
chtěl bych je upozornit na povinnost nedělní mše svaté.
⨳ Ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 17:30 hod. se koná v brněnské katedrále na Petrově mše svatá k 240. výročí
založení diecéze. Jsou zváni všichni kněží i věřící. Mši svatou slouží Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 26. 6. – 2. 7. 2017 (Jer 37 - 52 kpt; Pláč 1 – 5 kpt.)

⨳ V sobotu 1. 7. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I.,
Herzánová V., Havlíková L., Opluštilová J.
⨳ Děkuji všem farníkům, kteří se zúčastnili Oslavy Božího Těla. Zvláště rodinám: Stávkové,
Michnové, Konečné a Jurkovičové za umístění a výzdobu oltářů při průvodu. Děkuji také dětem,
krojovaným, dechové hudbě, za ozvučení a zapůjčení zvukové aparatury, ženám za upletení věnců,
kostelníkům, lektorům, ministrantům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této Slavnosti.
Také děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳ Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci „Farního dne“ a všem účinkujícím, ženám
za napečení koláčů, farníkům za občerstvení a vzorky vín.

V Čejkovicích 24. 6. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

