Nedělní stránka
19.6. – 26.6. 2016

Neděle

19.6.
7:30
9:00
10:30

12. neděle v mezidobí
Čtení: Zach 12,10-11; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24;
Za Tomáše Hnidáka, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za rodiče Plecákovy, sestru Růženu, duše v očistci a na úmysl dárce
Slavnostní bohoslužba Za zakládající a současné členy vinařského družstva a za
všechny vinaře z Čejkovic – mši svatou slouží P. Michael Josef Pojezdný, opat
strahovský, Mons. Josef Zouhar, děkan a P. Miloslav Čamek, farář

Pondělí

20.6.
15:00
18:00

Pondělí 12. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za Marii Opluštilovou
Starý Poddvorov Za Boženu Bartálovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

21.6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Mše svatá není

Středa

22.6.
16:00
17:00
17:00
18:00

Středa 12. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Kateřinu Jurkovičovou, dva manžele a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Ludmilu Pavkovou, manžela, syna, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

23.6.
17:30-19:00

Čtvrtek 12. týdne v mezidobí
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

Pátek

24.6.
17:00
18:00
19:00

Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jindřicha Herzána, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Biblická hodina na faře

Sobota

25.6.

Sobota 12. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky

7:00
Neděle

26.6.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

13. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: 1 Král 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62;
Za dvoje zemřelé rodiče, Boží ochranu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Bohumila a Apolénu Veselské, syna Jindřicha a manželku,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Pecku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Křest – Lenka Mertová
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 19.6. 2016

Být znamením
V dnešní době máme být znamením. Ale my se toho bojíme. Bojíme se vystupovat jako ti, kteří se všeho
vzdali pro Krista. Zdá se nám, že bychom měli naopak vystupovat co nejvíce utajeně. Proč?
(biskup Vojtěch)
Hádanky pro zbystření mysli
Na kterém ostrově kousla Pavla do ruky zmije, a jemu to neublížilo?
Jak dlouho čekal nemocný u rybníka Bethesda na svoje uzdravení?
Jak se jmenoval muž, který byl propuštěn na svobodu místo Ježíše?
Twitter papeže Františka
Jak často zapomínáme vnímat krásu! Lidstvo myslí, cítí, tvoří, ale tak moc dnes potřebuje vnímat krásu.“
Tak jako každé miminko i dítě Ježíš pláče po naší pozornosti, abychom nebyli sobečtí a starali se o něj.
Bůh chce od nás pouze naši ubohost, naše malosti a naše hříchy, aby nás objal a pohladil.
Se zbraněmi lásky Bůh porazil sobectví a smrt.
Špetka humoru pro zasmání
Jaký je rozdíl mezi Bohem a právníkem? Bůh si nemyslí, že je právník.
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 12. neděle v mezidobí.
⨳ Děkuji vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě „Farního dne“ a mé oslavy narozenin a 20. rokům
kněžské služby. Také děkuji za vaše přání a dary.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve středu ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ Návštěva nemocných bude: Nový Poddvorov
Čejkovice

středa 22.6. 2016 od 15:00 hod.
pátek 24.6. 2016 od 9:30 hod.

⨳ Primice P. Marka Husáka se koná v neděli 3.7. 2016 v 15:00 hod. v Mikulově v kostele sv. Václava.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Ve čtvrtek 23.6. 2016 se koná pouť na Turzovku.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Čejkovice 6:00 hod., Nový Poddvorov 6:10 hod.,
Starý Poddvorov 6:15 hod., Dolní Bojanovice 6:25 hod. Autobus je již plně obsazen.
Nezapomeňte si vzít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny, u které si zkontrolujte její platnost! Na
této kartičce musí být uveden Evropský průkaz zdravotního pojištění. Zde je hrazena pouze základní
neodkladná péče. Pokud se chcete připojistit, musíte si sjednat cestovní pojištění.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 18.6. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

