Nedělní stránka
2 . 7. – 9. 7. 2017

Neděle 2.7.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Pondělí 3.7.
18:00

Úterý

4.7.

Středa

5.7.

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE. BISKUPA, patronů Evropy, hlavních
patronů Moravy – doporučený svátek
8:00 Za Petra Horáčka, dvoje rodiče, sestru a celou živou i zemřelou rodinu
9:15 St. Poddvorov Za živé a zemřelé členky svaté hodiny

7:00
8:00
17:30-19:00

7.7.
6:45

Sobota

Svátek sv. Tomáše, apoštola
St. Poddvorov Za Marii Rabušicovou, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše
v očistci
Sv. Prokopa, opata
Mše svatá není

Čtvrtek 6.7.

Pátek

13. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a; Řím 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42;
Za zemřelou Marii Komináckou od ročníku 1942 a spolužáků
St. Poddvorov Za Jana Zálešáka, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Josefa Kmentu a Boží ochranu pro jeho rodinu, zemřelého otce a duše v očistci
Křty – Petr Pavlík; Šimon Konečný
Svátostné požehnání

8.7.
6:45

Neděle 9.7.

7:30

9:00
10:30

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za živé i zemřelé
osmdesátníky
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 13. týdne v mezidobí
Za Josefa a Marii Miatinohovy, dvoje rodiče, snachu, vnuka, zetě
a Miroslava Dobyáše
Sobota 13. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
14. neděle v mezidobí – V Čejkovicích je mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení stropu fary
Čtení: Zach 9,9-10; Řím 8,9.11-13; Mt 11,25-30;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití významného životního jubilea
s prosbou o další ochranu, zemřelého syna, dary Ducha Svatého pro rodiny dětí
a celou živou rodinu
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného
života, za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Ladislava Vladyku, manželku, dvoje rodiče, dar víry pro rodiny dětí
a duše v očistci

Nedělní stránka – ostatní informace

Něžnost Boží lásky
Přijímejme všechny vzácné příležitosti, které jsou nám nabízeny, abychom mohli setrvat v tichu před
eucharistií a v její přítomnosti zakusit velkost a něžnost Boží lásky, která stále tvoří nové a krásné lidi, věci
i skutečnosti. (b.V.)
Naučte děti modlit se
Po celém světě je hrozné utrpení, obrovský hlad po lásce. Vneste tedy modlitbu do svých rodin, přineste ji
svým malým dětem. Naučte je modlit se. Dítě, které se modlí, je šťastným dítětem. Rodina, která se modlí,
je sjednocenou rodinou. Slyším o tolika rozpadlých rodinách a ptám se jich: „Proč došlo k rozpadu?“
Domnívám se, že proto, že se nikdy společně nemodlili. Nejsou nikdy jedno v modlitbě před Pánem.
(sv. Matka Tereza)
Hádanky pro zbystření mysli
1. Která kniha následuje za knihou Ámos?
2. Kteří muži se postili 40. dní a nocí?
3. Který král vybudoval město Samaří?
Špetka humoru pro zasmání
Malý kluk chce pít vodu z kaluže, ale bratr ho varuje: „Nepij tu vodu, jsou v ní bacily.“ „Už ne, před chvíli
jsem je přejel kolem.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 13. neděle v mezidobí.
⨳ Ve středu 5. 7. 2017 je v Mikulčicích na Valech „Cyrilometodějská pouť.“ Na tuto pouť zvu celou
farnost.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Čejkovice
15:00 hod.
Nový Poddvorov
15:05 hod.
Starý Poddvorov
15:10 hod.
⨳ Svátost smíření bude:

Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí od 17:00 - 18:00 hod.
středa od 7:30 - 8:00 hod.

⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 3. 7. – 9. 7. 2017 (Bar 1- 6 kpt; Ez 1-16 kpt.)

⨳ Katolická charismatická konference se koná v Brně na výstavišti od středy 5. 7. do neděle 9. 7. 2017
od 9:00 hod.
⨳ V sobotu 8. 7. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 7: Stávková L., Janošková B., Galová M.,
Konečná R.
⨳ Děkuji všem farníkům, kteří se zúčastnili Oslavy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a průvodu obcí ve
Starém Poddvorově. Také dětem, krojovaným, dechové hudbě, chrámovému sboru, za ozvučení,
kostelníkům, ministrantům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této oslavě.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 1. 7. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

