Nedělní stránka
20 . 8. – 27. 8. 2017

Neděle 20.8.
7:30
9:00
10:30

Pondělí 21.8.
9:30
18:00

Úterý

22.8.
7:30

Středa 23.8.
18:00

20. neděle v mezidobí – Čejkovice: mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary
Čtení: Iz 56,1.6-7; Řím 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28;
Za Františku a Metoděje Holomáčovy, dva syny a zetě
St. Poddvorov Za rodinu Lanžhotskou, Janů, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za krojovanou a ostatní mládež
Hodovou mši svatou slouží Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář
Památka sv. Pia X., papeže
Za všechny věrné zemřelé z Čejkovic /průvod na hřbitov + modlitba/
St. Poddvorov Za Jana Kuchyňku, manželku, dvoje rodiče a sourozence
Památka Panny Marie Královny
Za Marii Čamkovou, dvoje rodiče, celou živou a zemřelou rodinu
Středa 20. týdne v mezidobí
Za Antonína Škrobáka, vnuka a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za dožití 60. let života s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek 24.8.
18:00

Pátek

Nový Poddvorov /u kapličky/ Za Ludvíka Kmentu, zetě Petra a celou živou
i zemřelou rodinu Zoubkovu a Kmentovu

17:30-19:00

Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

25.8.

Pátek 20. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Josefa Janečka, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

17:00
18:00

Sobota 26.8.
7:30

Neděle 27.8.
7:30
9:00
10:30

Sobota 20. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
21. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 22,19-23; Řím 11,33-36; Mt 16,13-20;
Za vinaře a vinařky
St. Poddvorov Za Josefa Bařinu, vnučku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Josefa Kmentu, zemřelého syna, dvoje rodiče, Ludmilu Kmentovou
a Boží ochranu pro celou živou rodinu a duše v očistci

Nedělní stránka – ostatní informace

Kontakt s Božím slovem
Tradičními formami kontaktu s Božím slovem je četba, vyprávění, rozjímání, modlitba, ale i vzájemné
svědectví o životě s ním. Dnešní dospívající děti jsou často schopnými přijímat Boží slovo už jen jako
zprostředkovanou zkušenost svých rodičů, prarodičů či známých. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Evropa má jedinečné dědictví ideálů a duchovních hodnot, které si zaslouží být opětovně předkládány
s vášní a obnovenou vitalitou.“
„Pán nás očekává, a to neustále – nikoli, aby magicky vyřešil naše problémy, nýbrž aby nás posílil.“
„Když Ježíš vstupuje do života, dostavuje se pokoj – onen pokoj, který zůstává také ve zkouškách a
utrpení.“
Špetka humoru pro zasmání
Ředitel se v kanceláři rozčiluje: „Snad jsem jasně řekl, že v pracovní době si nebudete číst noviny!“ „A kdo
tady pracuje?“ praví zaměstnanci.
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 20. neděle v mezidobí. V Čejkovicích se konala mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení
stropu fary.
⨳ V pondělí 21. 8. a v úterý 22. 8. 2017 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ Návštěva nemocných bude: Nový Poddvorov
Čejkovice

čtvrtek 24.8. 2017 od 15:00 hod.
pátek 25.8. 2017 od 9:30 hod.

⨳ V sobotu 2. 9. 2017 se koná pouť do Křtin. Mše svatá je v 17:00 hod. sloužena ke cti Panny Marie,
za živé i zemřelé farníky a poutníky.
Zájemci zapište se co nejdříve v Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku.
Zapsání je závazné!
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 14:00 hod.
Nový Poddvorov 14:05 hod.
Čejkovice
14:15 hod
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 21. 8. – 27. 8. 2017 [ Est 1 – 10 kap.]

⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 26. 8. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 4. Svobodová L., Škrobáková A.,
Pazderková M., Sládková H., Konečná Ž.
⨳ Děkuji všem, kteří v Čejkovicích pomohli vytvořit krásný průběh hodů. Poděkování patří také
krojovaným a chrámovému sboru.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 19. 8. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

