Nedělní stránka
4 – 11. 10. 2015

.

Neděle

4.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

27. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16;
Za Jindřišku Cvanovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, švagra, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Jana Štětku, rodiče Štětkovy a celou živou i zemřelou rodinu
Za Ludmilu a Karla Kornfeilovy, rodiče a živou rodinu
Svátostné požehnání

Pondělí

5.10.
18:00

Pondělí 27. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Josefa Filípka, syna, celou živou i zemřelou rodinu a ochranu
Panny Marie

Úterý

6.10.
7:30

Úterý 27. týdne v mezidobí
Za Marii Peckovou, manžela a těžce nemocnou osobu

Středa

7.10.
17:00
18:00

Památka Panny Marie Růžencové – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za rodinu Konečnou, Zemánkovu a duše v očistci

Čtvrtek

8.10.
17:00
18:00

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Josefa Bartála, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Bartálovu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:30-19:00
Pátek

Sobota

9.10.
17:00
18:00

10.10.
7:30
14:00
18:00

Neděle

11.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

Pátek 27. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 80 let s prosbou o další pomoc,
zemřelého manžela, dva bratry a dvoje rodiče
Sobota 27. týdne v mezidobí
Za zemřelého Jana Omylu
Křest - Jakub Grünwald
Setkání biřmovanců v kostele
28. neděle v mezidobí
Čtení: Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16;
Za Antonína Rajchmana, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Ludmilu Bartálovou, manžela, dceru, zetě, Ladislava Kašíka,
Davida Víta, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Vlastu Černou, manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 4.10. 2015

Ano životu
Žít znamená obejmout a znovu pustit lidi a věci, aby se zelenali a rozkvetli před Boží tváří.
Žít znamená být vděčný za světlo i lásku, za teplo i laskavost, která je tak jednoduše vložená do lidí
a věcí.
Žít znamená dívat se na všechno jako na Boží dar, všechno považovat za jeho dar, nic a nikoho nevlastnit a
radovat se z každé hvězdy, která padá z nebe. (Phil Bosmans)
Modlitba ve smutku
Dobrý Bože, smutek dnes sahá po mém srdci. Ani myšlenka na tebe nedokáže zaplašit tento smutek
vystupující odkudsi z hlubiny a ochromuje mě.
Odevzdávám ti svůj smutek. Dej mi znát, co je jeho příčinou. Může to být přehnané očekávání od života?
Může to být zklamání, která mi život připravil?
Odevzdávám ti svoje smutné srdce a prosím tě, vlij do mého smutku své světlo a svou lásku. Pak se i ve
smutku budu cítit tebou milován a tebou spojen. Ano, pak mě dokonce i můj smutek dokáže obracet k tobě
a ke tvé lásce. Rozhostí se ve mně hluboký mír.
Občas se mi dostalo té podivuhodné zkušenosti, že mě můj smutek přivedl až na dno duše, kde jsem nalezl
tebe jako světlo, které osvěcuje mou temnotu, jako lásku, která mnou proniká, a jako radost, která
proměňuje můj smutek.
Proto tě i dnes prosím, aby tvé světlo, tvá láska a tvá radost pronikly všemi mými pocity tak, abych i ve
svém smutku zakoušel bezpečí v tobě a cítil se tebou milován. (Anselm Grün)
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 27. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ 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.
⨳ V pátek 9.10. 2015 se koná zkouška v kostele chrámového sboru na biřmování – zveme nové zpěváky.
⨳ V sobotu 17.10. 2015 vyvrcholí Národní eucharistický kongres v Brně mší svatou, která bude sloužena
na Náměstí Svobody v 10:30 hod. Zvu všechny farníky, krojovanou a ostatní mládež, biřmovance, děti
s rodiči, aby se této mše svaté zúčastnili. Přihlaste se co nejdříve v Čejkovicích u pí. J. Martincové a ve
Starém Poddvorově u pí. L. Kašíkové v kostele, vždy po mši svaté.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov
7:45 hod.
Nový Poddvorov
7:50 hod.
Čejkovice
8:00 hod.
⨳ V neděli 11.10. 2015 v rámci „Misijní neděle“ bychom rádi v naší farnosti uspořádali 2. ročník
„Misijního štrůdlování“, kdy za symbolické ceny se prodávají upečené štrúdly, nebo jiné koláče, které
farníci dobrovolně napečou. Výtěžek této akce jde na misie. Prosím zapojte se do pečení i kupování,
vloni byla větší poptávka než nabídka. Štrůdly a koláče můžete opět nosit v pátek 9.10. nebo v sobotu
10.10. k pí. Kuchyňkové nebo k pí. Kuchařové. Srdečně zveme i farníky z Čejkovic.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 3.10. 2015

