Nedělní stránka
21.7. – 28.7. 2019

Neděle

21.7.
7:30
9:00
10:30
11:30

16. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 18,1-10a; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42;
Za Petra Horáčka, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za živé a zemřelé pětasedmdesátníky
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života s prosbou o dar zdraví
a pomoc pro celou rodinu – křest při mši svaté – Livie Šťastná
Křest: Viktorie Novotná

Pondělí

22.7.

Svátek sv. Marie Magdalény
Mše svatá není

Úterý

23.7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Mše svatá není

Středa

24.7.

Středa 16. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Čtvrtek

25.7.
17:00
18:00

Svátek sv. Jakuba, apoštola
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Anny ze Starého a Nového Poddvorova – mši
svatou slouží P. Václav Ventura
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:30-18:30

Pátek

26.7.
18:00

Sobota

27.7.
7:30

Neděle

28.7.
7:30
9:00
10:30

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za zemřelého Stanislava Pavku, otce, rodiče Pavkovy a celou živou i zemřelou
rodinu
Památka sv. Gorazda a druhů
Za Miladu Martincovou, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
17. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13;
Za Josefa Konečného, manželku, dva vnuky, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života s prosbou
o dar zdraví do dalších let
Za P. Otmara Kaplana, rodiče a Antonína Kaplana, celou živou i zemřelou rodinu

Nedělní stránka ⟨ostatní informace⟩
Twitter papeže Františka
„Jsem na blízku mnoha starým lidem, kteří žijí skrytě, zapomenutí, zanedbáni. A děkuji všem těm, kteří
jsou odhodláni k inkluzivnější společnosti, která nemusí vylučovat ty, kteří jsou slabí na těle a na duši.“
„Bez úžasu se víra stejně jako život stává šedou a rutinní.“
„Vyberme si Ježíšovu cestu. Je to cesta, která vyžaduje úsilí, ale cesta, která přináší „MÍR.“
„Svatá Maria Matko Církve, pomoz nám svěřit se plně Ježíši a svěřit se Jeho lásce, zvlášť v časech
zkoušek, ve stínu Kříže, když je naše víra povolána dozrát.“
„Duchu Svatý, dechni do našich srdcí a dovol nám, abychom se nadechovali něhy Otce. Dechni na Církev,
aby mohla šířit evangelium s radostí. Dechni na svět svěží obnovu naděje.“
„Pane, znič násilí našich jazyků a našich rukou. Obnov srdce a smysly tak, aby slovo, které nás spojuje bylo
„BRATŘE“ a naší cestou života, aby byl vždycky „MÍR.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 16. neděle v mezidobí.
⨳ Odjezd na zájezd na poutní místa na Slovensku je v pondělí 22. 7. 2019 (tj. zítra).
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Hovorany 6:00 hod., Čejkovice 6:10 hod.,
Starý Poddvorov 6:20 hod.
⨳ Anenská pouť se koná v neděli 28. 7. 2019 v 10:00 hod. v parku před kostelem sv. Anny
v Bořeticích. Poutní bohoslužbu celebruje P. Lukáš Engelmann, farář v Ostravě – Třebovicích.

⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 22. 7. – 28. 7.

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 27. 7. uklízí skupina č. 4: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 20. 7. 2019

[ Dan 1 - 12 ]

P. Miloslav Čamek, farář

