Nedělní stránka
13.9. – 20.9. 2015

Neděle

13.9.
7:30
9:00
10:30

14.9.
15:00

24. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby diecéze
Čtení: Iz 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35;
Za zemřelého Františka Drábka od ročníku 1931 a spolužáků
St. Poddvorov Za Hedviku a Josefa Martincovy, dceru Ludmilu, živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 75 roků života, zemřelého manžela
a celou živou i zemřelou rodinu - Křest - Jakub Kmenta; Ludmila Hanáčková
Svátek Povýšení svatého kříže
St. Poddvorov Mše svatá pohřební Za Františku Otáhalovou

Úterý

15.9.
7:30

Památka Panny Marie Bolestné
Za zemřelou Julii Svobodovou, manžela, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu

Středa

16.9.
17:00
18:00

Sv. Ludmily, mučednice - dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za živé a zemřelé Ludmile

Čtvrtek

17.9.
17:00
18:00
17:30-19:00

Čtvrtek 24. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Ludmile ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

Pátek

18.9.
17:00
18:00

Pátek 24. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františka Miatinohu, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

Sobota

19.9.

Sobota 24. týdne v mezidobí
Za Antonii Korábovou a rodiče
Křest – Janka Michnová
Setkání biřmovanců v kostele

7:30
11:30
18:00
Neděle

20.9.
7:30
9:00
10:30

25. neděle v mezidobí
Čtení: Mdr 2,12a.17-20; Jak 3,16-4,3; Mk 9,30-37;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 75 let života s prosbou o pomoc do
dalších let a zemřelého manžela
St. Poddvorov Za rodinu Vlčkovu, Lanžhotskou a za duše v očistci
Za Ludmilu Vašíčkovou, manžela, vnuky, Rudolfa Kmentu, syna,
Františka Jordánka a Vladimíra Hojače
Křest při mši svaté – Anna Veverková

Farní stránka neděle 13.9. 2015

Láska má mnoho podob
Láska: neznám žádné jiné slovo, které by se tak zneužívalo. Často je úplně pošpiněné nesprávně chápanou
sexualitou. Manželská láska vede k nejhlubšímu, nejniternějšímu tělesnému sjednocení, které může být
trvalé jedině tehdy, když přesahuje to tělesné.
Láska přátel je více duševní než tělesná. Lidé jsou často naladění na stejnou vlnovou délku. Cítí se spolu
dobře a vyhledávají vzájemnou blízkost. Pravé přátelství přetrvá, i když přátele rozdělí oceány.
Lidi přitahuje láska k Bohu. Člověka dokáže natolik oslovit, že se zřekne života v manželství, a rozhodne
se plnit poslání, kterým ho pověřil Bůh. Jsou to ti největší blázni této doby, ale možná jsou to ti
nejšťastnější. Nemají, co by ztratili, neboť všechno opustili. Zůstávají ve světě a milují lidi láskou Boží,
která se něžnou rukou, a vroucím srdcem dotýká a utěšuje ty, kterým se lásky dostává velmi málo anebo se
jim nedostává vůbec. (Phil Bosmans)
Bůh neporoučí nemožné. Když však přikazuje, připomíná, abychom dělali, co můžeme, a prosili o pomoc
tam, kde nemůžeme. (sv. Augustin)
Špetka humoru pro zasmání:
Pepíček se ptá maminky: „Maminko, chodí Bůh na záchod?“ „Ne, miláčku,“ odpoví maminka. „Proč se
ptáš?“ „Protože každé ráno slyším, jak tatínek bouchá na dveře od záchodu a křičí: Pane Bože, to jsi
tam ještě?“
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 24. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby diecéze.
⨳ Ve středu je v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. je dětská
mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také
jejich rodiče.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí od 9:00 hod.
pondělí
/po pohřbu/
pátek
od 9:30 hod.

⨳ Bylo započato s výukou náboženství žáků od 1. do 9. třídy. Předmět je nepovinný, ale přihláškou se
stává závazný, jako ostatní předměty. Proto je nutná pravidelná docházka a každou neúčast je třeba
řádně omluvit rodiči, jako u ostatních předmětů.
P. Miloslav Čamek vyučuje:
3., 8. a 9. tř. v Čejkovicích
3. tř. ve Starém Poddvorově
Katechetka pí. Mgr. Eva Třasoňová vyučuje:
2. tř. v Čejkovicích
Katechetka pí. Helena Bízová vyučuje:
1., 4., 5., 6. a 7. tř. v Čejkovicích
Katechetka pí. Marie Bartálová Dis. vyučuje:
1., 2., 4. a 5. tř. ve Starém Poddvorově
⨳ Děkuji farníkům, kteří se zúčastnili pouti na „Zlatou sobotu“ v Žarošicích. Zvláště těm, kteří šli pěšky.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 12.9. 2015

