Nedělní stránka
10.1. – 17.1. 2016

.

Neděle

10.1.
7:30
9:00
10:30
14:30

Svátek Křtu Páně – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Kk 3,15-16.21-22;
Za Víta Konečného, syna Marka, Františka Švába a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za rodiče Pavla a Marii Bortlíkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 75 roků života, zemřelého manžela
a děti s prosbou o další pomoc pro celou rodinu – zpívá mužský sbor Révokaz
St. Poddvorov Novoroční koncert v kostele

Pondělí

11.1.
14:00
17:00

Pondělí 1. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za Václava Opluštila
St. Poddvorov Za uzdravení nemocné osoby a ochranu Pána Boha a Panny Marie
pro celou rodinu

Úterý

12.1.

Úterý 1. týdne v mezidobí
Za Petra a Anežku Pazderkovy a syna

7:30
Středa

13.1.
17:00
18:00

Středa 1. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Antonína Škrobáka, vnuka, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

14.1.
16:30
17:30

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 40 let manželství
s prosbou další pomoci a požehnání, za Bohumila Bortlíka, manželku a duše
v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

16:30-18:00
Pátek

Sobota

Pátek 1. týdne v mezidobí

15.1.
16:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

17:00
18:00

Za rodiče Kaplanovy, dva syny a živou i zemřelou rodinu
Biblická hodina na faře

16.1.
7:30

Neděle

17.1.
7:30
9:00
10:30
14:00

Sobota 1. týdne v mezidobí
Za Zdeňka Vykydala, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
2. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jan 2,1-11;
Za Petra Konečného, dvoje rodiče, bratra Františka, Anežku a Štěpána Kmentovy
a Boží ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Františku Rathouskou, manžela, rodiče Dostálovy, celou živou
i zemřelou rodinu
Za Josefa Pazderku
Křest po mši svaté – Natálie Hájková
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 10.1. 2016

Svítilna nehasnoucí
„Hospodine, ve jménu Ježíše Krista, tvého Syna a mého Boha, tě prosím“ Dej mi takovou lásku, která nikdy

nehasne; ať se moje svítilna dá zapálit, a nedá zhasit; ať mě hřeje a druhým svítí. A ty, Kriste, náš
nejmilejší Spasiteli, rač naše svítilny zapálit. Ať trvale svítí v tvém chrámě a od tebe, věčné Světlo, ať
dostávají světlo nehasnoucí, aby se naše temnoty rozjasnily a my abychom zaplašovali temnoty světa.“
(sv. Kolumbán)
Setkání s milujícím Otcem
Mnohdy je naše modlitba povrchní, upachtěná, ve spěchu. Toužíme, abychom svou denní „povinnost“ měli
konečně za sebou a mohli se věnovat tomu, co nás baví. A právě tímto se ochuzujeme o to nejcennější – o
setkání s milujícím Otcem. To se nakonec ukáže mnohem úžasnější než to, kvůli čemu jsme při modlitbě
spěchali. (biskup Vojtěch)
Hádanky pro zbystření mysli
Který ze žalmů je nejdelší?
Komu stačily jedny šaty na čtyřicet let putování?
Kdo řekl: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu?
Špetka humoru pro zasmání
Plukovník přehlíží vojáky, tu se u jednoho zastaví: „Co máte s okem?“ To je umělé oko, pane plukovníku.“
„A copak je to takové umělé oko?“ „To je oko ze skla, pane plukovníku.“ „To je jasné, že ze skla, vždyť
skrz něj musí být vidět.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je svátek Křtu Páně. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Žákovská kapela Mutěňané – Čejkovjané Vás srdečně zve na „NOVOROČNÍ KONCERT“, který
se koná v neděli 10.1. 2016 ve 14:30 hod. v kostele sv. Martina ve Starém Poddvorově.
Jako host vystoupí sbor Mužáci z Kobylí.
⨳ 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.
⨳ Farnost Hodonín pořádá kurz Obnovy v Duchu svatém. Jde o deset setkání, při nichž si je možné
prohloubit vztah k Bibli, k Duchu svatému i k osobní modlitbě. Pokud máte zájem, hlaste se na čísle:
731 626 073; případně můžete přijet přímo na první setkání, které začíná v pátek 15.1. v 19:00 hod.
v pastoračním centru hodonínské fary. Jste srdečně zváni.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děti z „Misijního klubka“ ve Starém Poddvorově děkují všem, kdo si v adventu zakoupili vánoční
pohlednice a vizovické pečivo vyrobené dětmi na podporu misií. Váš dar činil 1 100 Kč a byl již
odeslán na konto „Papežského misijního díla.“ Za tyto dary mnohokrát Pán Bůh zaplať.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 9.1. 2016

