Nedělní stránka

20.9. – 27.9.2015
.9. – 27.9. 2015

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

Pondělí

21.9.
18:00

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
St. Poddvorov Za rodiče, bratra, celou živou i zemřelou rodinu Konečnou
a duše v očistci

Úterý

22.9.
7:30

Úterý 25. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky

Středa

23.9.
17:00
18:00

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze - dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Františku Martincovou, manžela, dvoje rodiče, dva syny a zetě

Čtvrtek

24.9.
17:00
18:00
17:30-19:00

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludvíka Salajku, syna Luďka a za dar víry pro celou rodinu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

Pátek

25.9.
17:00
18:00

Pátek 25. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za rodiče Opluštilovy, Varmužovy a celou živou i zemřelou rodinu

Sobota

26.9.

Sobota 25. týdne v mezidobí
Za zemřelou řádovou sestru Lucii a řádovou sestru Gonzágu a duše v očistci
Nový Poddvorov – u opraveného kříže Za živé a zemřelé farníky
z Nového Poddvorova
Setkání biřmovanců v kostele

7:30
14:00
18:15
Neděle

27.9.
7:30
9:00
10:30

26. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Nm 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48;
Za Marii Bařinovou, manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Josefu Šupovou, manžela, sourozence, dvoje rodiče
a celou živou i zemřelou rodinu
Za Aloise Pustějovského, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci – zpívá mužský sbor

Farní stránka neděle 20.9. 2015

Náš prospěch
V každé činnosti se projeví nejen naše pozitivní vlastnosti a schopnosti, ale i naše nedostatky. Z toho
vyplývá naše přání, abychom se svých nedostatků zbavili. Ve skutečnosti nám však naše nedokonalosti
mohou prospět, pokud uznáme, že i my stejně jako všichni ostatní lidé máme a vždycky budeme mít své
nedostatky. Je dobré porozumět jejich původu, protože tím lépe porozumíme sami sobě. Naše nedostatky
nám nabízejí různé příležitosti, při kterých může naše osobnost růst a zrát. Především nám pomáhají chápat
a přijímat nedostatky lidí, kteří nás obklopují.
Hádanky pro zbystření mysli:
Jak se nazýval potok, u kterého Jákob zápasil s andělem?
Z čeho měl Jan Křtitel oblečení?
V jakém příbuzenském vztahu byl Lot s Abrahámem?
Špetka humoru pro zasmání:
Pán Ježíš okouzluje dav obvyklými zázraky. Všichni mu tleskají a vyvolávají ho. V jednu chvíli přistoupí
k jednomu chudákovi, položí mu ruku na hlavu a praví: „ Ty… vstaň a choď! Ale muž se nehýbe. Petr
nenápadně přistoupí k Mistrovi a upozorní ho: „Vždyť není chromý, ale hluchý!“
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 25. neděle v mezidobí.
⨳ 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.
⨳ Fatimský apoštolát pořádá v sobotu 3.10. 2015 pouť do Koclířova. Kdo má zájem, ať se přihlásí na
tel. č. 737 456 660.
⨳ V sobotu 3.10. 2015 se uskuteční pouť do Hlubokých Mašůvek. Zájemci, přihlaste se co nejdříve
v Čejkovicích u pí. J. Martincové a ve Starém Poddvorově u pí. L. Kašíkové v kostele, vždy po mši
svaté vzadu u stolku. Záloha na osobu je 100 Kč.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 14:40 hod.
Nový Poddvorov 14:45 hod.
Čejkovice
15:00 hod.
⨳ V sobotu 26.9. 2015 v Novém Poddvorově na hoře u lipy u opraveného kříže bude sloužena mše svatá
za živé a zemřelé farníky z Nového Poddvorova.
⨳ Děkuji těm, kteří poskytli ubytování farníkům z Brtnice.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 19.9. 2015

