Nedělní stránka
12.7. – 19.7. 2015

Neděle

12.7.
7:30
9:00
10:30

15. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Za zemřelého Josefa Janoška, bratra, švagra a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za zemřelého Milana Nesvadbu, syna Milana, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Petra Gertnera, Františka Švába, Vojtěcha Malého, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu

Pondělí

13.7.
15:00

Pondělí 15. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za zemřelou Zdenku Martincovou

Úterý

14.7.
18:30

Bl. Hroznaty, mučedníka
St. Poddvorov Za zemřelé rodiče, jejich děti a duše v očistci

Středa

15.7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Mše svatá není

Čtvrtek

16.7.
18:30

Panny Marie Karmelské
Za Anežku Opluštilovou, manžela, Marii Sasínkovou, manžela, dvoje rodiče
celou živou i zemřelou rodinu

Pátek

17.7.

Pátek 15. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Sobota

18.7.

Sobota 15. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Neděle

19.7.

16. neděle v mezidobí
Čtení: Jer 23,1-6; ŽL 23, 1-3a.3b-4.5.6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
Za Františku Hanusovou, manžela, zetě, vnuka, Františku Konečnou, manžela
a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Jana Zálešáka a dvoje rodiče
Za Žofii Stávkovou, manžela, dceru, Marii Kočaříkovou, manžela, dvě dcery
a celou živou i zemřelou rodinu

7:30
9:00
10:30

Farní stránka neděle 12.7. 2015

V přírodě
Všemohoucí věčný Bože, Stvořiteli světa, pobývám uprostřed tvého stvoření, užívám si zeleně tvých luk a
klidu lesů. Celá příroda je prosycena tvým Duchem.
V živoucnosti přírody vnímám tvůj božský život, který proniká vším, co mám kolem sebe. V přírodě
zakouším, jak tento tvůj božský život proniká i do mě a jak mě oživuje. V kráse krajiny vidím tvou krásu,
v něze květin hledím na tvou něhu, v pokoji mírných pahorků vnímám tvůj božský pokoj a laskavost.
Děkuji ti za dar přírody. Uprostřed ní nalézám osvěžení. V ní se setkávám s vlastní vitalitou. Uvědomuji si,
jak do mě prostřednictvím květin a stromů proudí tvá láska a jak mě naplňuje. Děkuji ti za to skrze Ježíše
Krista, neboť skrze něho jsi stvořil všechno co je.
(Anselm Grün)
Twitter papeže Františka
Celé dějiny spásy jsou dějinami Boha, jenž hledá
člověka – nabízí mu svou lásku a s něžností ho přijímá.
Špetka humoru pro zasmání
„Můj pes Azor je velmi inteligentní.“ „Můj fousek také. Denně mi kupuje noviny!“ „Já vím. Azor mi to říkal!“

_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 15. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.

⨳ V pondělí 13.7. 2015 se koná Fatimská pouť v Žarošicích.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 17:25 hod.
Nový Poddvorov 17:30 hod.
Čejkovice
17:40 hod.

⨳ Děkuji všem, kteří se zúčastnili v Mikulčicích na Valech „Cyrilometodějské pouti.“ Zvláště krojované
a ostatní mládeži, biřmovancům, chrámovému sboru, muzikantům, lektorům, kostelníkům,
ministrantům a všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na její organizaci.

⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 11.7. 2015

