Nedělní stránka
15. 10. – 22. 10. 2017

Neděle 15.10.
7:30
9:00

10:30
11:30
14:00

28. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení:Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14;
Za ţivé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let ţivota
s prosbou o dar zdraví, za zemřelého zetě Jindřicha, bratra Josefa, dvoje rodiče
a duše v očistci
Za Josefa Šašvatu, bratra, švagra, dvoje rodiče a ţivou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Křest – Adam Bartálů
Svátostné poţehnání

Pondělí 16.10.
18:00

Sv. Hedviky, řeholnice
St. Poddvorov Za ţivé a zemřelé členky Svaté hodiny a Ţivého růţence ze
Starého a Nového Poddvorova

Úterý

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Za obrácení farnosti a ţivou víru v rodinách

17.10.
7:30

Středa 18.10.
18:00
Čtvrtek 19.10.
17:00

18:00
17:30-19:00
Pátek

20.10.
17:00
18:00

Sobota 21.10.
7:00
10:30
Neděle 22.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Za zemřelou Ludmilu Gallinovou, manţela Antonína a duše v očistci
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za doţití 75. let
ţivota s prosbou o ochranu pro celou rodinu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 28. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa Gertnera, bratra, dvoje rodiče, ţivou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Sobota 28. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní, za dar zdraví
a dary Ducha Svatého pro celou rodinu
Křest – Tobiáš Josef Michna
29. neděle v mezidobí – Památka sv. Jana Pavla II. – sbírka na „MISIE“
Čtení: Iz 45,1.4-6; 1 Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21;
Za ţivé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za rodinu Kašíkovu, Rampáčkovu, Matoušovu a duše v očistci
Za Tomáše Šťavíka, manţelku, syna Jana, dceru Josefku, dva zetě a za dar víry
pro celou rodinu
Svátostné poţehnání

Nedělní stránka – ostatní informace

Modlitba za obdržení milostí na přímluvu sv. papeže Jana Pavla II.
Ó nejsvětější Trojice, děkujeme Ti, ţe jsi církvi darovala papeţe Jana Pavla II. a dala v něm zazářit něţnost
svého otcovství slávě Kristova kříţe a nádheře Ducha lásky. On nám svou bezmeznou důvěrou v Tvé
nekonečné milosrdenství a v mateřskou přímluvu Panny Marie zosobnil obraz Jeţíše Dobrého pastýře
a ukázal nám tak svatost jako vysokou míru řádného křesťanského ţivota, jako cestu k dosaţení věčného
společenství s tebou. Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl milost o kterou prosíme, v naději, ţe bude
vyslyšena v nebi. Amen.
Hádanky pro zbystření mysli
1. Který muţ se doţil 777 let?
2. Kterého povolání se Egypťané štítili?
3. Ze kterého pokolení pocházel apoštol Pavel?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Z ječmene 2. Temnotou 3. 30 let
Špetka humoru pro zasmání
U lékaře: „To si neumíte poručit a přestat kouřit?“ „Poručit si umím, ale neumím se poslechnout.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 28. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 16.10. – 22.10. 2017 [ Ž 9 – 18 ]

⨳ Dnes v rámci „Misijní neděle“ je v naší farnosti ve Starém Poddvorově uspořádán 4. ročník
„Misijního štrůdlování“, kdy za symbolické ceny se prodávají upečené štrúdly nebo jiné koláče,
které farníci dobrovolně upekli. Výtěţek této akce jde na misie.
⨳ 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.
⨳ V pátek 20. 10. 2017 se koná v naší farnosti „Děkanátní setkání mládeţe.“ Začátek je v 19:30 hod.
v kostele, pokračování je na faře. Zveme všechny mladé farníky.
⨳ Děti z Misijního klubka ve Starém Poddvorově vás srdečně zvou na „Misijní růženec“ spojený se
zpěvy a malým zamyšlením k misiím v dnešním světě. Začátek je v 19:00 hod. v sobotu 21.10. 2017.
Příjďte proţít s dětmi malou atmosféru misií před svatostánkem a spojit se tak mostem modlitby
s mnoha jinými, kteří se dnes modlí za misie.
⨳ Příští neděli bude sbírka na „MISIE.“
⨳ V sobotu 21. 10. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 2.: Škrobáková L., Floriánová Ţ.,
Hlaváčová B., Kratochvílová J., Šťavíková A.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 14. 10. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

