Nedělní stránka
31.1. – 7.2. 2016

.

Neděle

31.1.
7:30
9:00
10:30
14:00

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
Pondělí 4. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelého Jaroslava Bílka

Pondělí

1.2.
14:00

Úterý

2.2.
17:00

Středa

3.2.
17:00
18:00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Jaroslava Holomka, vnuka Jendu, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

4.2.

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Mše svatá není

Pátek

5.2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Za zemřelého Antonína Konečného od ročníku 1952 a spolužáků

Svátek Uvedení Páně do chrámu – žehnání svící
St. Poddvorov Za Františka Bartála, dvě manželky, rodiče a zemřelé děti
s rodinami a duše v očistci
18:10 Za živé a zemřelé farníky

16:30

Sobota

6.2.
11:00

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Mše svatá svatební Radek Zelený – Ing. Jana Kuniková

Neděle

7.2.

5. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11;
Za Marii a Petra Kratochvílovy, pravnučku a rodinu Škrobákovu
St. Poddvorov Za Vladimíra Hanusu, kněze Václava, dvoje rodiče
a duše v očistci
Za Tomáše Martince, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

7:30
9:00
10:30

Farní stránka neděle 31.1. 2016

Neboj se zápasů a kříže
V našem křesťanství chceme všechno snadno a rychle a ještě zadarmo. Bez toho, aniž bychom se dotkli
Kristova kříže. Aniž bychom se dotkli něčeho, co je těžké, co vyžaduje boj nebo zřeknutí se jiných cest.
Žijeme v „klouzavé“ společnosti, kde se stanovují zásady tak, aby byly především výhodné. Tento způsob
života ale nemůže vést k radosti z vítězství. A Pán Ježíš by možná řekl: „Nebojte se zápasů a mého kříže.
Pojďte za mnou a stanete se mými svědky mou slávou.“ (biskup Vojtěch)
Modlitba za nového pomocného biskupa
Bože, dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování brněnského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého
otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového pomocného biskupa, který se ti líbí
a bude tvým obětavým a věrným služebníkem. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. AMEN.
Hádanky pro zbystření mysli
Kolik roků měl Noe, když přišla potopa?
Ve kterém městě uzdravil Ježíš setníkova otroka?
Jak se jmenovali učedníci, kteří připravovali večeřadlo k poslední večeři s Ježíšem?
Špetka humoru pro zasmání
„Sousede, víte, že váš pes celou noc hrozně štěká?“ „Tím se netrapte. On se dost vyspí přes den.“
Slyšela jsem, paní Novotná, že máte nového podnájemníka. Kdepak pracuje?“ „O práci ještě nehovořil,
paní sousedko, on je státní úředník.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
Ročník 1952 a spolužáci darovali na potřeby kostela v Čejkovicích 450 Kč. Děkuji za tento dar.
⨳ Svátost smíření bude ve Starém Poddvorově v pondělí 1.2. 2016 od 15:30 do 17:00 hod.
⨳ Svíce se budou žehnat v úterý 2.2. 2016 při mších svatých v Čejkovicích a ve Starém Poddvorově.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. je dětská mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto
roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ Svatoblažejské požehnání se bude udělovat: Čejkovice
středa 3.2. 2016 po mši svaté
Starý Poddvorov neděle 7.2. 2016 po mši svaté
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za úklid vánoční výzdoby v kostele. Také děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 30.1. 2016

