Nedělní stránka
1. 10. – 8. 10. 2017

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
Pondělí 2.10.
18:00

Úterý

3.10.
7:30

Středa 4.10.
18:00
Čtvrtek 5.10.
17:00
18:00
17:30-19:00
Pátek

Čtení: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32;
Za Vladimíra Škrobáka a za dar zdraví pro manželku, 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
Památka svatých andělů strážných
St. Poddvorov Za Josefa Veselského, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Úterý 26. týdne v mezidobí
Za bohoslovce a nová duchovní povolání
Památka sv. Františka z Assisi
Za zemřelého Stanislava Pavku, syna a celou živou i zemřelou rodinu
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludmilu Bartálovou, manžela, dceru, zetě, rodiče,
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:00
18:00

Pátek 26. týdne v mezidobí - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Václava Michnu od ročníku 1989 a spolužáků

7:00
11:00

Památka Panny Marie Růžencové
Za Františka Konečného, dvě manželky, dva syny a za uzdravení vnuka
Křest – Jakub Michna

6.10.

Sobota 7.10.

Neděle 8.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

27. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43;
Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za Mojmíra Juránka, dvoje rodiče a duše v očistci s prosbou
o dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu
Za Jaroslava Demelu k nedožitým 70. let, rodiče, bratra a tchána
Svátostné požehnání

Nedělní stránka – ostatní informace

Twitter papeže Františka
„Je mnohem víc důležitější vidět, jak moc nás Bůh miluje, než to, jak my milujeme jeho,.“
„Ježíš je vždycky tady s otevřeným srdcem. Otevřeně rozhazuje svoje milosrdenství, které má ve svém
srdci. Vždy odpouští, objímá a rozumí.“
„Když budeš vnímat srdcem, objevíš, že jsi blíže Pánu i lidem.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kolik oken měla Noemova archa?
2. Kolik let se dožila Sára?
3. Ke kterému zvířeti přirovnal Ježíš Heroda?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Penúel 2. Gošen 3. Na cestě z Jeruzaléma do Gázy
Špetka humoru pro zasmání
Ve škole: „Které domácí zvíře je pro člověka nejužitečnější?“ „Vůl,“ zní odpověď. „Proč myslíte?“
„Protože z něj zužitkujeme i jméno.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 26. neděle v mezidobí.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov pondělí 16:30 – 18:00 hod.
Čejkovice
pátek
16:30 – 18:00 hod.
⨳ Ve středu 4. 10. 2017 bude náboženství výjmečně pro 7., 8. a 9. třídu od 16:30 hod. na faře.
Pravidelně bude náboženství pro 7. 8. a 9. třídu v pátek od 16:30 hod. na faře každý lichý týden.
⨳ 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.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 2.10. – 8.10. 2017 [ Zj 13 – 22 ]

⨳ V sobotu 7. 10. 2017 se uskuteční pouť do Koclířova. Tam bude naše vlast zasvěcena primasem českým
Dominikem Dukou Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Odjezd autobusu je v 7:20 hod. z Čejče.
⨳ V neděli 15. 10. 2017 v rámci „Misijní neděle“ bychom v naší farnosti ve Starém Poddvorově
uspořádali 4. ročník „Misijního štrůdlování“, kdy za symbolické ceny se prodávají upečené štrůdly
nebo jiné koláče, které farníci dobrovolně upečou. Výtěžek této akce jde na misie.
Prosíme, zapojte se do pečení i kupování. Štrůdly a koláče můžete opět nosit v pátek 13. 10. nebo
v sobotu 14. 10. 2017 do 16:00 hod. k pí. Kuchyňkové nebo k pí. Kuchařové.
Srdečně zveme farníky z Čejkovic.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 7. 10. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 10: Hnidáková H., Drábková J.,
Pecůchová M., Martincová F., Bezůšková M.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 30. 9. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

