Nedělní stránka
23.8. – 30.8. 2015

Neděle

23.8.
7:30
9:00
10:30
11:30

21. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Jan 6,60-69;
Za Zdeňka Vykydala, rodiče Vykydalovy a Viktorínovy, manžele Vozatarovy
a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za rodiče Ludmilu a Rudolfa Vlčkovy, dvoje rodiče a duše
v očistci
Za Vladimíra Stávka k nedožitým 80 rokům, bratra Antonína, dvoje rodiče,
rodinu Stávkovu, Šinderovu a Pustějovskou
Křest – Adéla Jüstelová

Pondělí

24.8.
18:30

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
St. Poddvorov Za živé a zemřelé členky Svaté hodiny a za duše v očistci

Úterý

25.8.

Úterý 21. týdne v mezidobí
Za Marii Čamkovou, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

7:30
Středa

26.8.
17:30

Středa 21. týdne v mezidobí
St. Poddvorov – u Zvonice Za Ladislava Zemánka, manželku Marii, zetě
Vítka, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

27.8.
16:30
17:30

Památka sv. Moniky
Tichá adorace - Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Oldřicha Konečného a dvoje rodiče

Pátek

28.8.
17:30
18:30

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Josefa Janečka, dvoje rodiče a duše v očistci

Sobota

29.8.

Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Mše svatá svatební
Ing. Michaela Kuchyňková – Ing. Ladislav Šťastný

7:00
11:00

Neděle

30.8.
7:30
9:00
10:30

22. neděle v mezidobí
Čtení: Dt 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk7,1-8.14-15.21-23;
Za Františku Holomáčovou, manžela, dva syny, nemocného zetě a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Františka Basistu a celou živou i zemřelou rodinu
Za Ludmilu Konečnou, rodiče Konečné a Hřibovy, živou i zemřelou rodinu

Farní stránka neděle 23.8. 2015

Chceš, abychom tě hledali
„Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají“ (Pláč 3,25), a co teprve k těm, kteří tě nalézají!
Ale nejúžasnější je to, že tě nikdo nemůže hledat, aniž by tě už předtím nenalezl. Chceš, abychom tě hledali
tak, abychom tě nalezli, a dáváš se nalézt, abychom tě tím více hledali. Chceš, abychom tě hledali, a dáváš
se nalézt, abychom tě více hledali. Chceš, abychom tě hledali a dáváš se nám nalézt, avšak nepřipouštíš,
abychom tě předstihli. Můžeme se sice modlit: „má modlitba ti přichází vstříc hned ráno“ (Žl 88,14), ale
každá modlitba je vpravdě žalostná, nepředchází-li jí tvé vnuknutí. (sv. Bernard z Clairvaux)
Hádanky pro zbystření mysli:
Komu Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život …?
Jak se jmenoval uzdravený slepec u Jericha?
Jakou přezdívku měli učedníci Jakub a Jan?
• Špetka humoru pro zasmání •

Vichřice se žene ulicí. A za ní utíká rozčílený Skot. Potká druhého a povídá: „Neletěl tady klobouk?“
„Letěl. Chytil jsem ho.“ Děkuji vám a kde, prosím vás, je?“ „Jo, to já nevím. Byl mě malý, tak jsem ho zase
pustil po větru dál.“
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 21. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 5.9. 2015 se koná pouť do Křtin. Mše svatá je v 16:30 hod. sloužena ke cti Panny Marie,
za živé a zemřelé farníky a poutníky.
Zájemci přihlaste se co nejdříve v Čejkovicích u pí. J. Martincové a ve Starém Poddvorově u pí.
L. Kašíkové v kostele, vždy po mši svaté vzadu u stolku. Záloha na osobu je 100 Kč.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 14:00 hod.
Nový Poddvorov 14:05 hod.
Čejkovice
14:15 hod.
⨳ Ve středu 26.8. 2015 bude mše svatá ve Starém Poddvorově u Zvonice v 17:30 hod. Po mši svaté bude
táborák pod školou u hřiště pro děti, rodiče a mládež.
Ve čtvrtek 27.8.2015 bude mše svatá v Čejkovicích v 17:30 hod. Po mši svaté bude táborák ve farní
zahradě pro děti, rodiče a mládež.
Špekáčky a občerstvení vezměte s sebou!
⨳ V pátek 28.8. 2015 po mši svaté je setkání farní rady na faře.
⨳ Můžete si zakoupit stolní kalendáře na rok 2016 v kostele v sakristii. Cena je 55 Kč.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 22.8. 2015

