Nedělní stránka
4.8. – 11.8. 2019

Neděle

4.8.
7:30
9:00
10:30

18. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Kaz 1,2;2.21-23; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21;
Za Františka Svobodu, dvě manželky, dceru, syna, zetě, Martina Bártu a manželku,
živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Hodová mše svatá Za krojovanou a ostatní mládež
Za Františka Štěpánka, Ludvíka Stávka, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Pondělí

5.8.
10:00
19:00

Posvěcení římské baziliky Panny Marie - hodové pondělí ve Starém Poddvorově
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky (průvod na hřbitov + modlitba)
Modlitba se společenstvími v kostele + Svaté přijímání

Úterý

6.8.

Svátek Proměnění Páně
Za zemřelou Helenu Fialovou od ročníku 1938 a spolužáků

7:30

Středa

7.8.
8:00
9:00-17:00
9:00-18:00
18:00

Čtvrtek

8.8.

Pátek

9.8.

Památka sv. Dominika, kněze
Mše svatá není

17:00
18:00

Sobota

10.8.
7:30

Neděle

Středa 18. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za dobrodince a pomocníky kostela
St. Poddvorov Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Opluštilovou, manžela, vnučku, dvoje rodiče, Marii Sasínkovou,
manžela, syna a dvoje rodiče

11.8.
7:30
9:00
10:30
11:30

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Konečnou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní
19. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Mdr 18,6-9; Žid 11,1-28-19; Lk 12,32-48;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. a 80. let života s prosbou o pomoc
a zdraví do dalších let, zemřelého manžela a syna
St. Poddvorov Za Klimenta Macůrka, manželku, syna, zetě, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Antonína Stávka, dvoje rodiče a bratra
Křty: Josef Šťastný; Petr Michna

Nedělní stránka ⟨ostatní informace⟩
Dej mi své srdce Maria
Dej mi své srdce Maria, nebeskou krásou svěží, ať každý, koho miluji, uvěří v lásku Boží.
Dej mi své oči, Maria, panenské, čisté, krásné, ať všude, kam se zadívám, Bůh svitne a svět zhasne.
Dej mi své ruce, Maria, své bílé čisté dlaně, ať všichni, pro něž pracuji, k nebesům zvednou dlaně. Amen.
Pamatuj, láskyplná Panno Maria
Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou
ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám. Panno
panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník. Dobrá Matko věčného Slova,
neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.
(sv. Bernard)
Toto je Boží vůle pro vás: BUĎTE SVATÍ. Svatost je největší dar, který nám Bůh může dát, neboť proto
nás stvořil. Proto jste se stali Bratry Slova. Nepřišli jste sem z dlouhé chvíle, ani ne proto, abyste se modlili.
Přišli jste sem, abyste projevovali jeho lásku, jeho soucit. Byli jste posláni…
(sv. Matka Tereza)
Boží vůlí pro váš i můj život je, abychom byli kontemplativními. To znamená, že máme být užiteční tím, že
hlásáme Slovo Boží, že přinášíme lásku Božího slova lidem. Jak čisté a jasné musí být vaše srdce, neboť
máme mluvit z plnosti svého srdce.
(sv. Matka Tereza)
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 18. neděle v mezidobí.
⨳ Ve středu 7. 8. bude v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti
Oltářní. Ve Starém Poddvorově od 9:00 do 17:00 hod. V Čejkovicích od 9:00 do 18:00 hod.
Prosím, napište se na služby v kostele vzadu na stolku!
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 5. 8. – 11. 8.

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

Předhodový úklid kostela v Čejkovicích je v sobotu 10. 8. od 9:00 hod. Prosím mládež, pořádající
Hody, aby se úklidu zúčastnila!
Rovněž uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

⨳

Kdo má zájem, může si do konce srpna objednat vystavené fotografie (vzadu na stolku).

⨳

Děkuji všem, kteří se zúčastnili v neděli 28.7. Anenské pouti v Bořeticích, zvláště těm, kteří šli
pěšky.

[ Ezd; Neh ]

⨳ Také děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳ Děkuji za předhodový úklid kostela ve Starém Poddvorově.

V Čejkovicích 3. 8. 2019

P. Miloslav Čamek, farář

