Nedělní stránka
24. 9. – 1. 10. 2017

10:30
14:00

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

18:00

Pondělí 25. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za rodiče Balaštíkovy, dceru, vnuka a duše v očistci

Neděle 24.9.
7:30
9:00

Pondělí 25.9.

Úterý

26.9.
7:30

Středa 27.9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 Za zemřelou Julii Svobodovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 28.9.
7:00
8:30
Pátek

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Za zemřelé kněze

29.9.
17:00
18:00

Sobota 30.9.
7:00

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
Za Boží požehnání a přímluvy Panny Marie pro Terezu a Eduarda i rodiny
St. Poddvorov Za farníky z Nového a Starého Poddvorova
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Františka Šťavíka, bratra Bohuslava, jeho manželku, bratra Václava
a manželku, rodiče, dva vnuky a za živou víru celé rodině
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Za zemřelou Antonii Korábovou, rodiče a duše v očistci
26. neděle v mezidobí – V Čejkovicích bude mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení

Neděle 1.10.

stropu fary

7:30
9:00
10:30
11:30

Čtení: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32;
Za Vladimíra Škrobáka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Josefu Šupovou, manžela, sestru, bratra, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Ludmilu a Karla Kornfeilovy, rodiče a živou rodinu
Křest – Albert Bařina

Nedělní stránka – ostatní informace

Twitter papeže Františka
„Povzbuzuji vás k odevzdání se Pánu, který jediný nám pomáhá a inspiruje nás ke smíření a míru.“
„Jako Matka Tereza kéž i my otevíráme příležitosti k radosti a naději pro ty, kteří jsou zoufalí a potřebují
porozumění a něhu.“
„Ježíš je přítomen v tolika bratřích a sestrách, kteří dnes trpí stejně jako On.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kde změnil Jákob své jméno a stal se Izraelem?
2. Jak se nazývala země, ve které Izraelci bydleli za svého pobytu v egyptském otroctví?
3. Kde se setkal Filip s etiopským dvořanem, kterého pak pokřtil?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Hospodin vidí 2. V Efesu 3. Jafa
Špetka humoru pro zasmání
„Na tvém autě není stěrač.“ „To vím. Odmontoval jsem ho, protože policajti tam vždycky něco zastrčí!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 25. neděle v mezidobí.
⨳ Návštěva nemocných bude:

Starý Poddvorov pondělí 25. 9. 2017
Nový Poddvorov středa 27. 9. 2017

od 9:00 hod.
od 15:00 hod.

⨳ 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.
⨳ Zveme farníky v sobotu 30. 9. 2017 v 17:00 hod. na mimořádné slavnostní přivítání milostné sochy
Panny Marie Fatimské v Žarošicích, kde bude následovat v 18:00 hod. slavná pontifikální mše svatá
s biskupem Mons. Pavlem Posádem a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Zapište se prosím co nejdříve v kostele vzadu na stolku. Odjezd autobusu bude dodatečně oznámen.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 25. 9. – 1.10. 2017 [ 2 Petr ; Zj ]

⨳ 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 v Čejkovicích sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary.
⨳ V sobotu 30. 9. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 9: Gertnerová M., Opluštilová H.,
Konečná M., Ondrová J., Machalová M.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 30. 9. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

