Nedělní stránka
26.6. – 3.7. 2016

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

Pondělí

27.6.
16:30
17:30

Pondělí 13. týdne v mezidobí
St. Poddvorov zpověď ve Zvonici
St. Poddvorov u Zvonice Za Bedřicha Veselského, manželku, syna, snachu
a duše v očistci
Po mši svaté je táborák s dětmi

Úterý

28.6.

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Mše svatá není

Středa

29.6.

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze
Za Bohumilu Bulovou, manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Biskupské svěcení – Mons. Pavel Konzbul – Brno katedrála

7:30
14:00
Čtvrtek

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí – dětská mše svatá

30.6.
9:15

16:00
17:00

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý školní rok, za školní děti, mládež,
učitele, vychovatele a katechetky

St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova

Pátek

1.7.
16:30
17:00
18:00

Pátek 13. týdne v mezidobí – 1. pátek v měsíci
Zpověď před 1. pátkem a dětí před prázdninami
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Hedviku Pazderkovou, manžela, dva syny a dceru

Sobota

2.7.

Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie
St. Poddvorov Mše svatá svatební Miroslava Kuchyňková – Jan Vrzal

7:30
11:00
Neděle

3.7.
7:30
9:00
10:30
15:00

14. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 66,10-14c; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20;
Za Antonína Stávka, dvoje rodiče a bratra
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Kuchyňkovu a Vrzalovu s prosbou
o Boží ochranu pro obě rodiny
Za Marii Konečnou, manžela, syna Jaromíra, dvoje rodiče, sourozence a duše
v očistci
Mikulov – kostel sv. Václava – P. Marek Husák

Farní stránka neděle 26.6. 2016

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.
(Seneca ml.)
Své problémy neuneseme osaměle, jen na svých bedrech. Všechno jsme dostali jako jeden
z charakteristických znaků člověka schopnost pomáhat ostatním. Svou pomoc můžeme nabízet, nikoliv
vnucovat. Je třeba počkat, až jsme o pomoc požádáni. Někdo jiný možná zase čeká, až zavoláme o pomoc
my. Jen ten, kdo umí pomoc přijmout, ji umí potřebnému dávat tak, že ho neponižuje. I dnes mnoho lidí
zavolá někoho o pomoc a je krásné, že i dnes bude mnoho lidí jistě připraveno zareagovat na tato volání.
Patřím mezi ty, kdo vnímají volání o pomoc a jsou připraveni pomáhat.
Modlitba k milosrdnému Ježíši
Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi kvůli mně opustil slávu Otcovu a vydal ses hledat všechny ztracené. Prosím tě
o milost, abych sám sebe nikdy nepovažoval za spravedlivého, který se povyšuje nad druhé a domnívá se,
že tvé milosrdenství tolik nepotřebuje.
Dnes tě prosím za všechny, kteří nevědí, že jsou ztraceni, a netuší, s jakým nasazením je hledáš, zvláště …
(osoba nebo skupina lidí). Najdi je všude tam, kam se zatoulali, aby i oni mohli zakusit tvou radost Amen.
Hádanky pro zbystření mysli
Kdo pochoval Jana Křtitele?
Jak se jmenoval muž, který byl zajat a oslepen, protože mu byly ostříhány vlasy?
Jak dlouho nepršelo v době proroka Eliáše a krále Achaba?
Špetka humoru pro zasmání
Bůh ve své nekonečné moudrosti stvořil mouchy, ale zapomněl nám říci proč.
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 13. neděle v mezidobí.
⨳ V pondělí 27.6. 2016 ve Starém Poddvorově bude mše svatá v 17:30 hod. u Zvonice. Po mši svaté
je táborák pro děti a rodiče pod školou. Občerstvení pro děti je zajištěno.
⨳ Návštěva nemocných bude ve Starém Poddvorově v pondělí 27.6. 2016 od 9:30 hod.
⨳ V úterý 28.6. 2016 se v Čejkovicích v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ Zvu všechny děti ve čtvrtek 30.6. 2016 v 9:15 hod. na dětskou mši svatou, která je v kostele
v Čejkovicích.
⨳ V tomto týdnu začínají prázdniny, proto přeji všem dětem z naší farnosti, ať si hezky užijí volna, ale
chtěl bych je upozornit na povinnost nedělní mše svaté.
⨳ Ve čtvrtek 30.6. 2016 v 18:00 hod. bude na ukončení školního roku v Čejkovicích ve farní zahradě
táborák pro děti a rodiče z Čejkovic. Občerstvení pro děti je zajištěno.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať panu Janu Veverkovi za poskytnutí dopravy zdarma za pouť na
Svatou Trojici do Žarošic.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 25.6. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

