Nedělní stránka
17.1. – 24.1. 2016

.

Neděle

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

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

Pondělí

18.1.
17:00

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
St. Poddvorov Za Jana a Ludmilu Kuchyňkovy, dvoje rodiče, sourozence
a požehnání pro celou rodinu

Úterý

19.1.

Úterý 2. týdne v mezidobí
Za Mons. Ludvíka Horkého, zemřelé kněze a nová duchovní povolání

7:30
Středa

20.1.
17:00
18:00

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za zemřelé Františka a Františku Trávníčkovy, dvoje rodiče, dva zetě a duše
v očistci

Čtvrtek

21.1.
16:30
17:30

Památka sv. Anežky, panny a mučednice – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Zdeněčka Veselského, křtící kmotry, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

16:30-18:00
Pátek

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

22.1.
16:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

17:00

Za zemřelého Zdeňka Bureše, manželku, syna, rodinu Burešovu, Konečkovu
a Herzánovu
Biblická hodina na faře

18:00
Sobota

23.1.
7:30

Neděle

24.1.
7:30
9:00
10:30
14:00

Sobota 2. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
3. neděle v mezidobí
Čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let života a 40 let manželství
s prosbou o zdraví a Boží požehnání
St. Poddvorov Za Karla Herzána, dvoje rodiče, Miroslava Viktorýna a celou
živou i zemřelou rodinu
Za Jaroslava Konečného, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro rodiny
dětí
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 17.1. 2016

Díky, že mě zcela pronikáš svou láskou
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za odkaz tvé lásky, který jsi nám daroval eucharistií. Děkuji ti, že se mě v každé
eucharistii dotýkáš svýma uzdravujícíma rukama, že mě svou láskou zcela pronikáš, takže se mohu
sjednotit s tebou, který ses za mě vydal. Daruj mi ochotné srdce, abych tě dokázal celou svou bytostí
přijímat tak, abys mohl uzdravit všechny mé rány, tak aby se tvé slovo lásky ve mně vtělilo a učinilo mě
schopným tvou lásku přijímat a předávat druhým.
(Anselm Grün)
Twitter papeže Františka
Celé dějiny spásy jsou dějinami Boha, jenž hledá člověka – nabízí mu svou lásku a s něžností ho přijímá.
Hádanky pro zbystření mysli
Kterému učedníku řekl Ježíš: „Jdi, mi z cesty satane?“
Jak se jmenoval jinoch, kterého nazývali sourozenci „mistr snů?“
Do kterého města odešel Ježíš poté, co vyčistil chrám?
Špetka humoru pro zasmání
Chlubí se jeden podnikatel druhému, že se jim podařilo snížit spotřebu materiálu při výrobě. „A jak jste to
udělali?“ ptá se druhý. „Jednoduše. Nechali jsme klíče od skladu pouze skladníkovi!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ 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.
⨳ Ve čtvrtek 21.1. 2016 při dětské mši svaté ve Starém Poddvorově budou děti z „Misijního klubka“
slavnostně přijati mezi členy malých misionářů. Tyto děti se pravidelně schází a svou modlitbou,
obětí, službou a tvořením pomáhají ostatním dětem ve světě, zvláště těm nejchudším. Toto poslání
má svou velkou podporu u papeže – „Papežské misijní dílo dětí.“ Děkujeme, že i vaše modlitby a dary
toto poslání podporují.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste si zakoupili Misijní kalendáře na rok 2016. Svým darem
2 300 Kč jste podpořili misijní poslání ve světě.
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek 22.1. 2016 od 9:30 hod.
⨳ Od 18.1. do 25.1. 2016 je týden modliteb za jednotu křesťanů.
⨳ Charita ČR děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, organizátorům za ochotnou pomoc při
„Tříkrálové sbírce.“
Příspěvky dárců činily: Čejkovice:
77 333 Kč
Starý Poddvorov:
29 328 Kč
Nový Poddvorov:
8 820 Kč
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 16.1. 2016

