Nedělní stránka
22. 10. – 29. 10. 2017

Neděle 22.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

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 živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za rodinu Kašíkovu, Rampáčkovu, Matoušovu a duše v očistci
Za Tomáše Šťavíka, manželku, syna Jana, dceru Josefku, dva zetě a za dar víry
pro celou rodinu
Svátostné požehnání

Pondělí 23.10.
18:00

Pondělí 29. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Marii Macůrkovou, manžela, syna Klimenta, dvoje rodiče,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

Úterý 29. týdne v mezidobí
Za zemřelé, kteří neměli církevní pohřeb

24.10.
7:30

Středa 25.10.
18:00
Čtvrtek 26.10.
7:00

7:30
17:30-19:00
Pátek

27.10.
17:00
18:00

Středa 29. týdne v mezidobí
Za Josefa a Žofii Zemánkovy, zetě Petra, dvoje rodiče a sourozence
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 29. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Metoděje Konečného, manželku, řádovou sestru Marii Andělu Konečnou,
celou živou i zemřelou rodinu

Sobota 28.10.
10:30

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Mše svatá svatební Aleš Šupa – Bc. Darina Kachyňová

Neděle 29.10.

30. neděle v mezidobí – Čejkovice: mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary
Čtení: Ex 22,20-26; 1 Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40;
Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za živé a zemřelé rovníky ročníku 1947 a 1948
Za Marii Peckovou, manžela, zetě a sourozence
Svátostné požehnání

7:30
9:00
10:30
14:00

Nedělní stránka – ostatní informace

Modlitba k Matce Boží
Svatá Maria, matko Boží, zachovej mi srdce dítěte, srdce čisté a průzračné jako pramen. Vypros mi srdce
prosté, které se nermoutí, srdce vznešené, jež se dává, jež soucítí, srdce věrné a velkodušné, které
nezapomíná na žádné dobro a nevzpomíná na žádnou křivdu. Daruj mi srdce tiché a pokorné, milující bez
nároku na odplatu, jež se nevypíná před tvým Božským synem nad jiné. Srdce velké a nezlomné, jež žádná
lhostejnost neunaví. Srdce usilující o slávu Ježíše Krista, zraněné jeho láskou, srdce, jehož rána bude
uzdravena až k nebi. (P. Léonce de Grandmaison)
Twitter papeže Františka
„Pravda je nerozlučným průvodcem spravedlnosti a milosrdenství.“
„Smíření je založené na snaze všech. Uschopňuje nás budovat budoucnost a působí, že se šíří naděje!“
„Drazí mladí lidé, nebojte se budoucnosti! Mějte velké sny! Udržujte při životě radost, protože to je
znamení, že mladé srdce potkalo Pána.“
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Lámech 2. Pastýřského 3. Benjamín
Špetka humoru pro zasmání
„Mami, žijí u nás kanibalové?“ „No, tatínek včera říkal, že můj strýc Karel je živ z turistů.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 29. neděle v mezidobí – Památka sv. Jana Pavla II. Konala se sbírka na „MISIE“.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 23.10. – 29.10. 2017 [ Ž 9 – 17 ]

⨳ Zpovídání před dušičkami bude: Čejkovice
Starý Poddvorov

pátek
27. 10. 2017 16:30 – 18:00 hod.
pondělí 30. 10. 2017 16:30 – 18:00 hod.

⨳ Návštěva nemocných ve Starém Poddvorově bude v pondělí 23. 10. 2017 od 9:30 hod.
⨳ Velké poděkování patří všem farníkům ze Starého a Nového Poddvorova, kteří se minulou neděli
zapojili do pečení štrůdlů, koláčů a zákusků. Velké Pán Bůh zaplať všem, kdo svou koupí
darovali misiím celkem 10 610 Kč a svým přispěním podpořili dobré dílo. Tato částka byla odeslána
na konto Papežského misijního díla na pomoc nejpotřebnějším na světě.
Za vaši pomoc upřímné Pán Bůh zaplať.
⨳ Ze soboty 28. 10. na neděli 29. 10. 2017 se přechází na zimní čas o 1 hodinu zpět.
⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary.
⨳ V sobotu 28. 10. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 3.: Ševčíková J., Balátová M.,
Holomková J., Bártová M., Zpěváková K.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 21. 10. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

