Nedělní stránka
27 . 8. – 3. 9. 2017

Neděle 27.8.
7:30
9:00
10:30

Pondělí 28.8.
17:00

Úterý

29.8.
7:30

Středa 30.8.
18:00

17:00
18:00

17:30-19:00

Sobota

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
St. Poddvorov u Zvonice Za Ludmilu a Vladimíra Sýkorovy, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci – Po mši svaté bude pod školou táborák pro
rodiče s dětmi. Špekáčky a občerstvení vezměte s sebou!
Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Za živé a zemřelé farníky
Středa 21. týdne v mezidobí
Za Jana Martince, manželku, bratra Antonína, dceru Pavlínku a celou živou
i zemřelou rodinu
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

Čtvrtek 31.8.

Pátek

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

St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Karla Markusíka, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:00
18:00

Pátek 21. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za uzdravení nemocného syna

7:30
10:30

Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie
Svatební obřad Aleš Pala – Ing. Jiřina Trávníčková

1.9.

2.9.

Neděle 3.9.
7:30
9:00
10:30

22. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jer 20,7-9; Řím 12,1-2; Mt 16,21-27;
Za Ludmilu Kašíkovou, dvoje rodiče, zetě, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za úrodu
Za úrodu, pěstitele, zemědělce a účastníky „Bylinkových slavností“
Mši svatou slouží želivský opat Jáchym Šimek

Nedělní stránka – ostatní informace

⨳ Dnes je 21. neděle v mezidobí.
⨳ Děti, které ještě neodevzdaly přihlášky do náboženství na příští školní rok, ať tyto přinesou co
nejdříve do kostela do sakristie.
⨳ V pondělí 28. 8. a v úterý 29. 8. 2017 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ Svatá zpověď před začátkem školního roku pro děti, mládež a farníky bude:
Starý Poddvorov u Zvonice pondělí 28.8. 2017 15:30 – 17:00 hod.
Čejkovice
pátek
1.9. 2017 16:30 – 18:00 hod.
⨳ Návštěva nemocných ve Starém Poddvorově bude ve čtvrtek 31.8. 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.
⨳ V pátek 22. 9. a v sobotu 23. 9. 2017 se uskuteční pouť do Prahy. 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: Čejkovice 5:45 hod., Nový Poddvorov 5:50 hod.,
Starý Poddvorov 5:55 hod., Dolní Bojanovice 6:05 hod.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 28. 8. – 3. 9. 2017 [ 1Mak 5 – 12 kap. ]

⨳ V neděli 3. 9. 2017 budeme v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově děkovat při mši svaté za úrodu.
Opět vyzdobíme kostel letošními plody z našich polí a zahrad. Prosíme, abyste přinesli k výzdobě
chrámu ovoce a zeleninu v pátek po celý den do 19:00 hod. k sakristii v Čejkovicích.
⨳ V rámci „Bylinkových slavností“ v neděli 3. 9. 2017 bude v 10:30 hod. slavnostní mše svatá, při které
budou přinášeny a žehnány bylinky. Po mši svaté bude rozdán požehnaný chléb a bylinky účastníkům,
zároveň bude otevřen kostel a věž do 17:00 hod. Je možné si prohlédnou výzdobu kostela, věž, zvony,
a výhled z věže na obec. Můžete zde přispět na výměnu oken a zateplení stropu fary.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 2. 9. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L.,
Nováková J., Opluštilová A.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 27. 8. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

