Nedělní stránka
17. 9. – 24. 9. 2017

Neděle 17.9.
7:30
9:00
10:30

Pondělí 18.9.
18:00

Úterý

19.9.
7:30

Středa 20.9.

Pondělí 24. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života
s prosbou o pomoc do dalších let a za zemřelého manžela a duše v očistci
Úterý 24. týdne v mezidobí
Za bohoslovce a nová kněžská a řeholní povolání

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů,
mučedníků
18:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s prosbou
o další pomoc

Čtvrtek 21.9.
17:00
18:00
17:30-19:00
Pátek

24. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9; Mt 18,21-35;
Za Marii Bařinovou, manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Hedviku a Josefa Martincovy, dceru Ludmilu a celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Ludmilu Vašíčkovou, manžela, vnuky, Rudolfa Kmentu, syna, Františka
Jordánka a Vladimíra Hojače

22.9.
17:00
18:00

Sobota 23.9.
7:00
Neděle 24.9.
7:30
9:00

10:30
14:00

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého Vladimíra Hanusu k 10. výročí úmrtí
a za bratra Václava, rodiče i duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 24. týdne v mezidobí - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Boží požehnání a přímluvu Panny Marie pro Terezu a Eduarda i rodiny
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Za živé a zemřelé farníky
25. neděle v mezidobí – sbírka do „Fondu na podporu kněží a pastorace“
Čtení:Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a;
Za Františka Plundráka, Josefa a Libuši Plundrákovy, dvoje rodiče a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života,
zemřelého manžela s prosbou o požehnání a ochranu do dalších let i za ochranu
dětí
Za zemřelou Miladu Školovou od ročníku 1975 a spolužáků
Svátostné požehnání

Nedělní stránka – ostatní informace

Modlitba Francouzské královny Alžběty
Nevím, ó můj Bože, co mě dnes potká. Vše, co vím, je, že se nepřihodí nic, co bys po celou věčnost
nepředvídal. To mi stačí, ó můj Bože, abych byla klidná. Velebím tvé věčné úhradky. Podrobuji se jim
z celého srdce. Chci vše, přijímám vše, obětuji ti vše. Spojuji ti vše. Spojuji tuto oběť s obětí tvého Syna,
mého Spasitele, a prosím tě, skrze jeho svaté Srdce a pro jeho nekonečné zásluhy, uděl mi trpělivost
v mých utrpeních a naprostou odevzdanost do tvé vůle, jaká ti právem náleží ve všem. Co chceš a co na mě
dopustíš. Amen.
Modlit se znamená nabídnout se Bohu, hledat jeho vůli, toužit po jeho vedení. Modlit se znamená přinášet
před Boha radost i bídu světa v zastoupení za mnohé. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Ježíš nás nezbavuje životní tíže, nýbrž úskalí srdce. Neodnímá nám kříž, ale nese ho s námi.“
„Modleme se k Panně Marii, za trpící uprchlíky, aby byla blízko těmto našim bratrům a sestrám.“
„Musíme živit křesťanskou naději, která nám dává nový pohled schopný objevit a vidět dobro.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Jak nazval Abrahám místo, kde měl obětovat syna Izáka?
2. Kde byly spáleny knihy za 50 000 stříbrných?
3. Jak se nazývalo přístavní město, ve kterém nastoupil Jonáš na loď?
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 24. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Výuka náboženství ve Starém Poddvorově začíná ve středu 20.9. 2017 – ve 12:30 hod. I.a II. tř. vyučuje pí. Adéla Kuchařová. Ve 14:00 hod. III., IV. a V. tř. – vyučuje P. Miloslav Čamek.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v pátek v Čejkovicích v 18:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také
jejich rodiče.
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek 22.9, 2017 od 9:30 hod.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 18. 9. – 24. 9. 2017 [ 1J; 2J; 3J ]

⨳ V sobotu 7. 10. 2017 se uskuteční pouť do Koclířova. Tam bude naše vlast zasvěcena primasem českým
Dominikem Dukou Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Přihlaste se co nejdříve u pí. J. Ševčíkové,
tel: 775 029 235 a ve Starém a Novém Poddvorově u pí. L. Kašíkové, tel: 721 096 993.
⨳ Příští neděli bude sbírka do „Fondu na podporu kněží a pastorace.“
⨳ V sobotu 23. 9. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 8: Konečná M., Opluštilová M.,
Janošková M., Bařinová A., Fojtíková M.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 16. 9. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

