Nedělní stránka
30.8. – 6.9. 2015

Neděle

30.8.
7:30
9:00
10:30

Pondělí

Úterý

31.8.
18:30

1.9.
9:15

22. neděle v mezidobí
Čtení: Dt 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23;
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
Pondělí 22. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v novém školním
roce, školní děti, mládež, učitele, vychovatele a katechetky
Úterý 22. týdne v mezidobí
Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v novém školním roce, školní
děti, mládež, učitele, vychovatele a katechetky

Středa

2.9.
18:00

Středa 22. týdne v mezidobí
Za Jaroslava Bezůška od ročníku 1938 a spolužáků

Čtvrtek

3.9.
17:00
18:00

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Kateřinu Pospíšilovou, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:30-19:00
Pátek

4.9.
17:00
18:00

Pátek 22. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františka a Anežku Osičkovy, manžela, celou živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

Sobota

5.9.
16:30

Sobotní památka Panny Marie
Křtiny – Ke cti Panny Marie a za živé a zemřelé farníky i poutníky

Neděle

6.9.

23. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela – přinášení a žehnání bylinek
Čtení: Ir 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37;
Za Josefa Kmentu, zemřelého syna, dvoje rodiče, Ludmilu Kmentovou
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za úrodu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za úrodu, pěstitele, zemědělce, farmáře
a účastníky „Bylinkových slavností“

7:30
9:00
10:30

Farní stránka neděle 30.8. 2015

Nezastupitelné místo
Našim úkolem, ať se v životě zabýváme čímkoliv, je povolání ke stejnému mateřskému úkolu jako Panna
Maria: dát život Kristu. Chceme-li to skutečně, pak má Maria v našich modlitbách nezastupitelné místo.
A dáváme-li se vést duchem její modlitby, budeme si moci být jisti, že se modlíme správně.
Hádanky pro zbystření mysli:
Pro koho byla němota znamením, že bude mít syna?
Který z patriarchů byl ke stáru slepý?
Ve kterých jazycích byla původně napsána Bible?
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 22. neděle v mezidobí. Minulou neděli byla sbírka.
⨳ Od 2.9. 2015 budou večerní bohoslužby v 18:00 hod.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov pondělí od 17:00 hod.
Čejkovice
pátek od 16:30 hod.
⨳ P. Petr Balát pořádá s farníky 2 denní zájezd do Žarošic a Čejkovic. Prosí farníky o ubytování
45 osob na 1 noc (v pátek 11.9. do soboty 12.9.) Přihlaste se prosím v kostele po mši svaté
u pí. Marie Balátové, nebo na tel. č. 776 254 952.
⨳ 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.
⨳ V neděli 6.9. 2015 budeme v Čejkovicích a ve Starém Poddvorově děkovat při mši svaté za úrodu.
Opět vyzdobíme kostel letošními plody z našich polí a zahrad.
Prosíme, abyste přinesli k výzdobě chrámu ovoce a zeleninu v pátek dopoledne k sakristii
v Čejkovicích.
⨳ V rámci „Bylinkových slavností“ v neděli 6.9. 2015 bude v 10:30 hod. slavnostní mše svatá, při které
budou přinášeny a žehnány byliny. Po mši svaté bude otevřen kostel a věž do 18:30 hod. Bude možné
si prohlédnout výzdobu kostela, věž, zvony a výhled z věže na obec.
⨳ V pondělí 31.8. 2015 ve Starém Poddvorovbě v 18:30 hod. a v úterý 1.9. v Čejkovicích v 9:15 hod.
zvu všechny děti a mládež na mši svatou, která bude sloužena za nový školní rok. Přineste si školní
potřeby, které vám požehnám!
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 29.8. 2015

