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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
Pondělí 22. týdne v mezidobí
Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v novém školním roce, školní
děti, mládež, učitele, vychovatele a katechetky.
St. Poddvorov Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v novém školním
roce, školní děti, mládež, učitele, vychovatele a katechetky
Úterý 22. týdne v mezidobí
Za Metoděje Holomáče, manželku, dva syny a zetě
Středa 22. týdne v mezidobí
Mše svatá bude sloužena u kapličky pod Novosády
Za Otomara Kaplana, rodiče, Antonína Kaplana a živou rodinu
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Marie ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Svátek Narození Panny Marie
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jaroslava Machalu, Tomáše Sychu, rodinu Machalovu, Sychovu, Janoškovu
a duše v očistci
Sobota 22. týdne v mezidobí
Nový Poddvorov Hodová mše svatá u kapličky Za krojovanou a ostatní mládež,
živé a zemřelé farníky z Nového Poddvorova
Svatební obřad
Jaroslav Novák – Veronika Stávková
Mše svatá svatební Ing. Radek Jung – Bc. Andrea Janúšková
23. neděle v mezidobí – V Čejkovicích je sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary
Čtení: Ex 33,7-9; Řím 13,8-10; Mt 18,15-20;
Za Václava Herzána, manželku, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Ladislava Kašíka, zetě Davida, rodiče, živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90. let a zemřelou manželku
Křest při mši svaté – Václav Zahrádka

Nedělní stránka – ostatní informace

Hrát si na Pána světa
To, že si člověk hraje na Pána světa a vstupuje násilím do přirozených zákonitostí a harmonie života
na zemi, je pramenem hříchu a zla, které se určitým zpožděním „Božích mlýnů“ obrací proti němu.
/b.V.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⨳ Dnes je 22. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ V pondělí 4. 9. 2017 v Čejkovicích v 9:15 hod. a ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. zvu všechny
děti a mládež na mši svatou, která bude sloužena za nový školní rok. Přineste si školní potřeby, které
vám požehnám.
⨳ V pondělí 4. 9. 2017 v 17:00 hod. bude táborák v Čejkovicích ve farní zahradě pro děti, rodiče
a mládež. Špekáčky a občerstvení vezměte s sebou!
⨳ Na „Zlatou sobotu“ 9. 9. 2017 se jde pěšky do Žarošic. Ze Starého Poddvorova v 7:30 hod. od kostela.
Je možné se přidat v Čejkovicích u kostela. Na tuto pouť zvu farníky ze Starého a Nového Poddvorova
i z Čejkovic.
Prosíme maminky ze Starého a Nového Poddvorova, aby vypravily krojované a děti-družičky na
„Zlatou sobotu do Žarošic na nesení stuh od sochy Panny Marie v průvodu.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 14:30 hod.
Nový Poddvorov 14:35 hod.
Čejkovice
14:45 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“: 4. 9. – 10. 9. 2017 [ 1Mak 13 – 16 kap.]

⨳ 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 v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení fary.
⨳ V sobotu 9. 9. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I.,
Herzánová V., Havlíková L., Opluštilová J.
⨳ Děkuji farníkům, kteří se zúčastnili pouti do Křtin.
⨳ Děkuji za věnované plody z letošní úrody a také za výzdobu, úklid kostela a fary.
Poděkování patří také společnosti „Sonnentor“ za výzdobu kostela, krojovaným a mužskému sboru
„Révokaz.“
V Čejkovicích 2. 9. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

