Nedělní stránka
18.1. – 25.1. 2015

Neděle

18.1.
7:30
9:00
10:30
18:00

2. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 40 roků společného života
s prosbou o další ochranu pro živou rodinu, zemřelého syna a duše v očistci
St. Poddvorov Za Františka a Marii Veselské, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Marii a Klementa Tiché, dvoje rodiče, sourozence a celou živou i zemřelou
rodinu
Modlitba rodičů za děti v kostele

Pondělí

19.1.
17:00

Pondělí 2. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za zemřelého manžela, dvoje rodiče, bratra a celou živou
i zemřelou rodinu

Úterý

20.1.
7:30

Úterý 2. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé členky růžencového bratrstva

Středa

21.1.
16:00
17:00

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice – dětská mše svatá
Zkouška „Dětského sboru“ na faře
Za Františku a Františka Trávníčkovy, dvoje rodiče, dva zetě, celou živou
i zemřelou rodinu

22.1.
16:30
17:30
16:30-18:00

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za kněze Václava Hanusu, bratra Vladimíra a dvoje rodiče
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + svaté přijímání

Čtvrtek

Pátek

23.1.
16:00
17:00
18:30

Pátek 2. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii Šťavíkovou, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
4. příprava biřmovanců v kostele

Sobota

24.1.
7:30

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Za zemřelého Jaroslava Drábka, dvoje rodiče, sestru, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Neděle

25.1.
7:30

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

9:00
10:30
14:00
15:00

Farní stránka neděle 18.1. 2015

7. Rada papeže Františka – Chraň přírodu
Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, které se před námi nacházejí.
Twitter papeže Františka
Klanět se Bohu znamená učit se pobývat s ním, vzdávat se svých skrytých bůžků a stavět ho do centra
našeho života.
Dávám ti své srdce
Odevzdávám ti své srdce se vším, co se ve mně momentálně odehrává. Nechci před tebou nic skrývat.
Vždyť před tebou může být vyjeveno úplně všechno.
Pod tvým milujícím pohledem ztrácí moc všechno špatné ve mně. Je to sice pořád ještě tady, ale už mě to
nemá v hrsti. Cítím, že mě má vina už od tebe neodděluje, ale že mě naopak odkazuje na tebe a na tvou
milost.
Pohled na tvé milosrdenství mě osvobozuje od kroužení kolem vlastního pocitu viny. Přestávám odsuzovat,
protože ani ty mě neodsuzuješ, ale bezpodmínečně mě přijímáš.
Dochází mi význam toho, co napsal svatý Jan ve svém prvním listu: „Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než
naše svědomí“ (1 Jan 3,20). (Anselm Grün)
Špetka humoru pro zasmání
Paní, mohla byste pohladit tohoto pejska?“ „Samozřejmě, hned ti ho pohladím. Mám radost, že máš svého
psa tak rád.“ „To není můj pes. Já chci zjistit, jestli náhodou nekouše.“
„Jaroušku, přines mi, prosím tě, můj nový klobouk,“ povídá tatínek synkovi. „Ale, tati, jdi dnes raději bez
klobouku.“ „Proč?“ „My se za chvíli s Pepíkem budeme hrát na hasiče a už v něm máme vodu.“
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Charita ČR děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, organizátorům za ochotnou pomoc při
„Tříkrálové sbírce.“
Příspěvky dárců činily: Čejkovice 75 428 Kč, Starý Poddvorov 28 312 Kč, Nový Poddvorov 8 300 Kč.
⨳ 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.
⨳ Od 18.1. do 25.1. 2015 je týden modliteb za jednotu křesťanů.
⨳ V neděli 25.1. 2015 v 15:00 hod. v Čejkovicích na faře je setkání rodičů dětí, které přistoupí
v tomto roce k 1. svatému přijímání.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 17.1. 2015

P. Miloslav Čamek, farář

