Nedělní stránka
2.8. – 9.8. 2015

Neděle

2.8.
7:30
9:00
10:30

18. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; Jan 6,24-35;
Za Ludmilu a Vladislava Vladykovy, dvoje rodiče, rodinu Kratochvílovu
a Boží ochranu pro děti i duše v očistci
St. Poddvorov – Hodová mše svatá – Za živé a zemřelé farníky ze Starého
a Nového Poddvorova, krojovanou a ostatní mládež
Za profesora Dominika Pecku u příležitosti 120. výročí narození, kněze a nová
kněžská povolání

Pondělí

3.8.
10:00

Pondělí 18. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Pavla Jurkoviče, bratra Josefa, živou i zemřelou rodinu
Jurkovičovu, Kolesíkovu, Uhrovičovu a duše v očistci

Úterý

4.8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Za živé a zemřelé farníky

7:30
Středa

5.8.
18:30

Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Za Marii Janoškovou, manžela, dvoje rodiče, zetě Karla a celou živou i zemřelou
rodinu

Čtvrtek

6.8.
17:30
18:30

Svátek Proměnění Páně
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Čestmíra Mikuše, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

17:30-19:00
Pátek

7.8.
8:00
18:30

Sv. Kajetána, kněze – celodenní výstava NSO
St. Poddvorov Za nová kněžská a řeholní povolání
Za Ludmilu Konečnou, rodiče Konečné a Hřibovy, živou a zemřelou rodinu

Sobota

8.8.

Památka sv. Dominika, kněze
Mše svatá není – pouť na Svatý Hostýn

Neděle

9.8.

19. neděle v mezidobí
Čtení: 1 Král 19,4-8; Ef 4,30-5,2; Jan 6,41-51;
Za Annu Šťavíkovou, dva manžele a děti
St. Poddvorov Za Jaroslava a Ludmilu Škrobákovy, celou živou i zemřelou
rodinu
Za Františka Štěpánka, Anežku a Ludvíka Stávkovy, dvoje zemřelé rodiče
a celou živou i zemřelou rodinu
Křest při mši svaté – Eliška Damborská

7:30
9:00
10:30

Farní stránka neděle 2.8. 2015

Lidé, které máte milovat
Nežij zde na této zemi, jak platil bys jen nájemné nebo jako rekreanti v přírodě. Žij na tomto světě, jako by
to byl dům tvého otce.
Věř v zrno, v zemi, v moře, však především věř v člověka. Měj rád mraky, stroje, knihy, však především
miluj člověka.
Nechť ti všechny pozemské bytosti poskytují radost. Ale nechť ti především dává radost člověk!
(Nazim Hikmet)
Věřit v Boha
Věřit v Boha není k ničemu, jestliže nás tato víra nevede k tomu, abychom zachovávali jeho přikázání.
Ještě nikdy jsem nepotkal nevěřícího ďábla. Všichni ďáblové věří v Boha.
(P. Gabriel Amort, exorcista)
• Twitter papeže Františka •
Nechme Ježíše vstoupit do našeho života tak, že opustíme egoismus, lhostejnost a uzavřenost vůči druhým.
Kristus nás vede k tomu, abychom stále vycházeli ze sebe a odevzdávali se a sloužili druhým.
• Špetka humoru pro zasmání •
Víte, který verš z Písma mají nejraději boxeři? „Blaženější je dávat než dostávat.“

(Sk 20,35)

_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 18. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Návštěva nemocných bude:

Nový Poddvorov
Starý Poddvorov
Čejkovice

čtvrtek 6.8. 2015 od 15:30 hod.
pondělí 10.8. 2015 od 9:30 hod.
pátek 14.8. 2015 od 9:30 hod.

⨳ V úterý 4.8. 2015 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ V pátek 7.8. 2015 bude celodenní výstava Nejsvětější Svátosti Oltářní v Čejkovicích od 9:00
do 18:30 hod. a ve Starém Poddvorově od 8:00 do 17:00 hod. Srdečně vás zvu k tiché adoraci během
celého dne. Prosím, napište se na služby v kostele vzadu na stolku.
⨳ V sobotu 8.8. 2015 se koná pouť na Svatý Hostýn. Přihlaste se prosím co nejdříve v Čejkovicích u pí.
J. Martincové a ve Starém Poddvorově u pí. L. Kašíkové po mši svaté v kostele vzadu u stolku.
Záloha na osobu je 100 Kč.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Čejkovice
6:15 hod.
Nový Poddvorov 6:25 hod.
Starý Poddvorov 6:30 hod.
⨳ Svátost smíření před 1. pátkem bude v Čejkovicích v pátek od 17:30 do 18:30 hod.
⨳ Hodový úklid kostela v Čejkovicích je v sobotu 8.8. 2015 od 10:00 hod. Prosím mládež, pořádající
hody, aby se úklidu zúčastnila!
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 1.8. 2015

