Nedělní stránka
24.1. – 31.1. 2016

.

Neděle

24.1.
7:30
9:00
10:30
14:00

3. neděle v mezidobí
Čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let života a 40 let manželství
s prosbou o zdraví a Boží požehnání
St. Poddvorov Za Karla Herzána, dvoje rodiče, Miroslava Viktorýna a celou
živou i zemřelou rodinu
Za Jaroslava Konečného, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro rodiny
dětí
Svátostné požehnání

Pondělí

25.1.
17:00

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
St. Poddvorov Na poděkování za udělené dary a milosti s prosbou o Boží pomoc
i ochranu pro celou rodinu

Úterý

26.1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s prosbou o další
pomoc

7:30
Středa

Čtvrtek

Pátek

27.1.
17:00
18:00

Středa 3. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 40 let života s prosbou o další
ochranu

28.1.
16:30
17:30
16:30-18:00

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

29.1.
16:00
17:00

18:00

Pátek 3. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90 let za zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu, zemřelého Josefa Šardického, rodiče a Štěpánku
Bártovou
Biblická hodina na faře

Sobota

30.1.
15:30

Sobota 3. týdne v mezidobí – mše svatá s nedělní platností – sbírka na potřeby kostela
Za živé a zemřelé členy KDU-ČSL a jejich příznivce

Neděle

31.1.

4. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30;
Za Františka Michnu, dvoje rodiče, švagra, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Ladislava Trávníka, sourozence, dvoje rodiče a požehnání
pro celou rodinu
Za Josefu Pavkovou, manžela, syna, zetě, rodinu Chybovu a Třeštíkovu
Svátostné požehnání

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

Farní stránka neděle 24.1. 2016

Jako zářivá jitřenka
Svatá Panno! Vyšla jsi jako zářivá jitřenka tomuto světu. Přinesla jsi nám slunce slávy. Skrze tebe byla ze
země vypuzena strašlivá noc, tys přemohla mocné tyrany, tys zvítězila nad smrtí a peklem. Tys urovnala
nepřátelství, které rozdělovalo Boha a člověka. Tys uzdravila nemoci duše milostí svatosti. Tys osvítila
okrsek světa zářivým světlem pravdy. Zdrávas, Panno Maria, nevyčerpatelná studnice radosti pro lidstvo!
Drahocenná perlo Božího království! Živý oltáři Chleba, který je nám pokrmem k věčnému životu!
Zdrávas, klenote lásky věčného Otce! Zdrávas, prameni milosrdenství Syna! Zdrávas, stinná horo Ducha
Svatého!
(Metoděj)
Twitter papeže Františka
Vzácným darem, který Duch Svatý vkládá do našich srdcí, je hluboká důvěra v Boží lásku a milosrdenství.
Hádanky pro zbystření mysli
Jak dlouho stavěl Šalamoun jeruzalémský chrám?
Co bylo úkrytem, který Jonášovi zachránil život?
V který den stvořitelského týdne stvořil Bůh živočichy a plazy?
Špetka humoru pro zasmání
Rodiče přinesli dítě ke křtu. „Jak se bude jmenovat?“ ptá se kněz.
„Strakonice,“ říká otec a dodává: „já se tam narodil.“ „Ale to snad ne, to přeci nejde!“ namítá kněz.
„A proč by to nešlo? Sousedův kluk se taky jmenuje Boleslav!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. neděle v mezidobí. Minulou neděli byla sbírka.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 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.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí od 9:30 hod.
Nový Poddvorov středa od 15:30 hod.
⨳ Zpovídání dětí, které byly u 1. svatého přijímání je v Čejkovicích ve středu od 17:30 do 18:00 hod.
⨳ Svátost smíření bude: Čejkovice
Starý Poddvorov

pátek
29.1. 2016
pondělí 1.2. 2016

15:30 – 17:00 hod.
15:30 – 17:00 hod.

⨳ V sobotu 30.1. 2016 v 15:30 hod. je mše svatá s nedělní platností.
⨳ V sobotu 30.1. a v nedělí 31.1. 2016 bude při mších svatých sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 23.1. 2016

