Nedělní stránka
3.7. – 10.7. 2016

Neděle

3.7.
7:30
9:00
10:30
15:00

14. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 66,10-14c; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20;
Za Antonína Stávka, dvoje rodiče a bratra
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Kuchyňkovu a Vrzalovu s prosbou
o Boží ochranu pro obě rodiny
Za Marii Konečnou, manžela, syna Jaromíra, dvoje rodiče, sourozence a duše
v očistci
Mikulov – kostel sv. Václava – P. Marek Husák

Pondělí

4.7.
18:00

Sv. Prokopa, opata
St. Poddvorov Za rodinu Vlčkovu, Bařinovu, manžela, syna Petra, živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

5.7.

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy
St. Poddvorov Za uzdravení s prosbou o dar zdraví pro Natálku a rodiče
Pohřební mše svatá Za zemřelou Hedviku Válkovou
Mikulčice – pouť ke sv. C. a M. s biskupy Čech a Moravy

8:00
13:30
16:30
Středa

Středa 14. týdne v mezidobí

6.7.
8:00

Čtvrtek

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

7.7.

6:45
17:30-19:00
Pátek

Za Josefa a Marii Miatinohovy, snachu, vnuka, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci

8.7.
6:45

Za Jaromíra Veselského od rovníků a spolužáků
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 14. týdne v mezidobí
Za Anežku Opluštilovou, manžela, Marii Sasinkovou, manžela a dvoje rodiče

Sobota

9.7.
11:00
12:30

Sobota 14. týdne v mezidobí
Mše svatá svatební Petra Opluštilová – Aleš Grégr
Svatební obřad
Irena Sasínková – Jiří Radocha

Neděle

10.7.

15. neděle v mezidobí
Čtení: Dt 30,10-14; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37;
Za zemřelého manžela k nedožitým 80. rokům a za dar zdraví a požehnání pro
celou rodinu
St. Poddvorov Za zemřelého Jana Zálešáka, zetě, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelého Josefa Janoška, bratra a dvoje rodiče
Křest Evelíny Čajkové

7:30
9:00
10:30
11:30

Farní stránka neděle 3.7. 2016

Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj, obraz.

(J.W. Goete)

Každý den je naplněn událostmi a podněty, na které jsme si udělali svůj názor a k nimž jsme zaujali jistý
postoj. Přesto se stává, že naše reakce jsou nevyrovnané. Událost, která nás včera rozesmála, nás dnes
rozzlobí. My ovšem odmítáme nést jakoukoli zodpovědnost za svou špatnou náladu a chybu hledáme všude
jinde, jen ne v sobě. Známkou našeho duševního a emočního zdraví je naopak to, že za každé situace
dáváme najevo pevnost svých postojů a kontinuitu svého jednání. Právě vědomí kontinuity našich postojů a
našeho jednání nám dává sílu zvládat přicházející situace a využít je pro svůj vlastní růst.
„Dnešní den bude takový, jaký si ho udělám.“ (Josef Schultz)
Toužíš vést lidi k Bohu? Nejde to jinak, než za ním půjdeš především ty sám.

(biskup Vojtěch)

Co je modlitba
Modlitba není ztráta času, ale objevování jeho hodnoty.
Modlitba se znamená počítat s Boží existencí, brát vážně jeho přítomnost, uznávat jeho moc a důvěřovat
mu.
(biskup Vojtěch)
Hádanky pro zbystření mysli
Kde Petr vyznal, že Ježíš je Božím Synem?
Kolik let kraloval Šalamoun nad Izraelem?
V kterou denní dobu se Ježíš setkal u studny se samařskou ženou?
Špetka humoru pro zasmání
„Pane vrchní, co jste mi to přinesl? Je to čaj nebo káva? Chutná to jako nafta!“ „Tak to bude káva, prosím.
Čaj u nás totiž chutná jako terpentýn.“
„Včera jsem četl knížku a vstávaly mi při tom vlasy hrůzou na hlavě.“ „Ty čteš horory?“ „Ne, žákovskou
knížku mého syna.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 14. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ V úterý 5.7. 2016 je v Mikulčicích na Valech „Cyrilometodějská pouť.“ Na tuto pouť zvu celou
farnost.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Čejkovice
15:00 hod.
Nový Poddvorov 15:05 hod.
Starý Poddvorov 15:10 hod.
⨳ Katolická charismatická konference se koná od 6.7. do 10.7. 2016 na výstavišti v Brně v pavilonu “ F“.
Začátek je v 9:00 hod. Je možné přijet i na jeden den bez ohlášení.
⨳ Scholička i farnost děkují Mirečce Vrzalové, roz. Kuchyňkové za skvělou práci s dětskou scholou.
⨳ Děkuji ženám z Čejkovic, Starého a Nového Poddvorova za upečení koláčů na biskupské svěcení
Mons. Pavla Konzbula v Brně.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 2.7. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

