Nedělní stránka
29. 1. – 5. 2. 2017

14:00

4. neděle v mezidobí
Čtení : Sof 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a;
Za Petra Konečného, dvoje rodiče, bratra Františka, Štěpána a Anežku Kmentovy
a Boží ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Karla Herzána, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za zemřelé rodiče, bratra, sestru a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za
přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu, dar zdraví, dary Ducha Svatého pro
celou rodinu
Svátostné požehnání

17:00

Pondělí 4. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova

Neděle 29.1.
7:30
9:00
9:00
10:30

Pondělí 30.1.

Úterý

31.1.
7:30

Středa

18:00

Středa 4. týdne v mezidobí – dětská mše svatá – žehnání svící
Za Jaroslava Holomka, dvoje rodiče, vnuka Jendu a celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

16:30
17:30

Svátek Uvedení Páně do chrámu – dětská mše svatá – žehnání svící
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 80. let s prosbou
o dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie pro celou rodinu, za zemřelého
manžela, zetě a dvoje rodiče

1.2.

Čtvrtek 2.2.

Pátek

3.2.
16:00
17:00
18:00

Sobota

4.2.
7:30

Neděle

Památka sv. Jana Boska, kněze
Za živé a zemřelé farníky

5.2.
7:30
9:00
9:00
10:30
14:00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – Svatoblažejské požehnání
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Biblická hodina na faře
Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie
5. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení : Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16;
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného
života, za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Jaroslava Konečného s prosbou k Panně Marii za rodiny dětí
Svátostné požehnání

Farní stránka - neděle 29. 1. 2017

Odmítnutí kříže
Duch zla nás svádí k tomu, abychom Kristův kříž odmítli. Odmítnu-li Kristův kříž, tedy vše co je spjato
s jeho následováním a co je těžké, neznamená to, že se svým křížům vyhnu. Znamená to jen, to že si
zvolíme jiné. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„To jestli se naše životy stanou plodnými a naše společnosti najdou mír, záleží na tom, jak moc jsme
otevřeni druhým.“
„Sv. Jane Pavle II., pomoz nám šířit všude radost Evangelia.“
„Děti přináší život, radost, naději!“
„Prosme Boha o mír a milosrdenství na celém světě na přímluvu sv. Matky Terezy.“
Hádanky pro zbystření mysli
Jaký olej se používal ke svícení ve svatostánku?
Jak starý byl Noe, když nastala potopa?
Z jakého listí si Adam a Eva zhotovili oděv, když zhřešili?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. o Jidášovi 2. Šét 3. 30 dní
Špetka humoru pro zasmání
Malíř se ptá dostihového jezdce: „Mohu namalovat vašeho koně?“
„Co vás to napadlo,“ rozčílí se žokej, „mě se líbí takový, jaký je.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. neděle v mezidobí.
⨳ 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.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov pondělí 30.1. 2017
Čejkovice
pátek
3.2. 2017

15:30 – 17:00 hod.
15:30 – 17:00 hod.

⨳ Svíce se budou žehnat v Čejkovicích ve středu 1. 2. 2017 při mši svaté a ve Starém Poddvorově ve
čtvrtek 2. 2. 2017 při mši svaté.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 30. 1. – 5. 2. 2017 /Nm 8 – 36 kap./
⨳ Začal kurz Charismatické obnovy v Dolních Bojanovicích, je možné se ho zúčastnit. Stačí přijet
v sobotu 4. 2. 2017 v 18:00 hod. na faru do Dolních Bojanovic. Využijte tuto možnost k prohloubení
víry a vztahu k Duchu Svatému.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela
⨳ Děkuji za úklid vánoční výzdoby v kostele. Také děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 28. 1. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

