Nedělní stránka
18.9. – 25.9. 2016

Neděle

18.9.
7:30
9:00
10:30

15:00

25. neděle v mezidobí
Čtení: Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13;
Za zemřelé rodiče, dceru, syna a vnučku
St. Poddvorov Za Hedviku a Josefa Martincovy, dceru Ludmilu, živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Ludmilu Vašíčkovou, manžela, vnuky, Rudolfa Kmentu a syna,
Františka Jordánka a Vladimíra Hojače
Odpoledne pouť zemědělců a vinařů ke Svaté bráně v Žarošicích
Začátek pouti; 17:00 mše svatá

Pondělí

19.9.
18:00

Pondělí 25. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Annu a Pavla Štěpánkovy, sestru Josefu, dvoje rodiče, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

20.9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků
Za zemřelé rodiče, syna, dceru a neteř

7:30

Středa

21.9.
17:00

18:00

Čtvrtek

22.9.

17:00
18:00
17:30-19:00

Pátek

23.9.
17:00
18:00
19:00

Sobota

24.9.
7:30

Neděle

25.9.
7:30
9:00
10:30

Svátek sv. Matouše, apoštola a evengelisty – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Metoděje Holomáče, manželku, dva syny, zetě a dvoje rodiče
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludmilu Benešovou, manžela, dceru Michaelu, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Tomáše Sychu, dvoje rodiče, Jaroslava Machalu, rodinu Janoškovu
a duše v očistci
Děkanátní setkání mládeže v Dubňanech
Sobota 25. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
26. neděle v mezidobí – sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze
Čtení: Am 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31;
Za Marii Bařinovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Rudolfa a Ludmilu Vlčkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Václava Opluštila, manželku, syna Václava a Jaroslava Varmužu, manželku
a celou živou i zemřelou rodinu

Farní stránka neděle 18.9. 2016

Kde není bolest, nic se nenarodí.
Indiánské přísloví
Ve svém životě všichni prožíváme bolestivé situace. Nejčastěji to bývají vztahy, které nás zraňují, a trpké
zážitky, které drásají naše nervy. Jen zřídka dokážeme svou bolest překonat rychle. Místo toho jí začneme
být plní a svou mysl nedokážeme odpoutat od vytoužené záchrany, která se však většinou neuskuteční.
Svou nepříznivou situaci často ještě zhoršujeme tím, že si znovu a znovu promítáme okolnosti, které naše
utrpení vyvolaly. Bolesti se vyhnout nemůžeme. Je přirozená stejně jako radost. Radost doceňujeme právě
tehdy, když ji můžeme porovnat s bolestí, kterou jsme zažili. Naše zralost je přímo úměrná tomu, jak se
dokážeme smířit se vším, co zažíváme.
„Chci se dnes radovat z toho, že mi použitá bolest dala citlivé a chápající srdce.“
Bože, Otče všech lidí, ty žádáš, abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou ponižování, radost tam, kam
nedošla tvá zvěst, smíření tam, kde lidé jsou rozděleni. Pomoz nám smířit otce se synem, matku s dcerou,
manžela s manželkou, věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany, kteří tě nemilují. Ty nám otvíráš
cestu smíření, pomáháš k tomu, aby církev, zraněné tělo Kristovo, byla kvasem společenství pro chudé této
země i pro celou lidskou rodinu.
(sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Čas strávený s nemocnými je svatým časem.“
„Tváří v tvář zlu, utrpení a hříchu, jediná možná odpověď pro Ježíšova učedníka je postoj služby a
následování Krista.“
„Naše odpověď světu, který je ve válce má jméno: a to jméno je bratrství.“
Špetka humoru pro zasmání
„Skupina dobrovolníků odložila šatstvo. Nyní je k vidění na faře ve společenské místnosti.“
„Ve čtvrtek večer bude dobročinná večeře. Po ní bude následovat modlitba a medikace.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 25. neděle v mezidobí.
⨳ Ve středu 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 přistoupí v příštím roce k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí od 9:30 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek od 15:00 hod.
⨳ Fatimský apoštolát pořádá v sobotu 1.10. 2016 pouť do Koclířova. Přihlásit se můžete
u pí. Jiřiny Ševčíkové.
⨳ Příští neděli bude sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 17.9. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

