Nedělní stránka
11 – 18. 10. 2015

.

Neděle

11.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

28. neděle v mezidobí
Čtení: Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16;
Za Antonína Rajchmana, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Ludmilu Bartálovou, manžela, dceru, zetě, Ladislava Kašíka,
Davida Víta, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Vlastu Černou, manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Pondělí 12.10.
18:00

Pondělí 28. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za zemřelou Marii Kašíkovou, manžela, dvoje rodiče, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

Úterý 28. týdne v mezidobí
Za P. Cyrila Josefa Krejčího, rodiče, rodiče Havlíčkovy, Untermajerovy,
za uzdravení a Boží požehnání

13.10.
7:30

Středa

14.10.
17:00
18:00

Středa 28. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Marii Škrobákovou od ročníku 1942 a spolužáků

Čtvrtek

15.10.
17:00
18:00
17:30-19:00

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Štěpánku Bartálovou, manžela, rodinu Moravanskou a duše
v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

Pátek

16.10.
17:00
18:00

Pátek 28. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa Gertnera, bratra a dvoje rodiče

Sobota

17.10.
10:30

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Mše svatá v Brně – Národní eucharistický kongres

Neděle

18.10.

29. neděle v mezidobí – sbírka na „MISIE“
Čtení: Iz 53,10-11; Žid 4,14-16; Mk 10,35-45;
Za živé a zemřelé pětasedmdesátníky
St. Poddvorov Za rodinu Boubínovou a Janů i duše v očistci
Za Josefa Šašvatu, dvoje rodiče, bratra, švagra, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Svátostné požehnání

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

Farní stránka neděle 11.10. 2015

Zázrak osvobození a osobní proměny dostane jako dar ten, kdo se Boží lásce otevře. Kdo nechá své srdce
uzavřené, po tom liják milosti potřebný k osvobození a osobní proměně steče jako voda po plechové střeše
(biskup Vojtěch)
Twitter papeže Františka
Duch Svatý nás opravdu přetváří a chce i skrze nás přetvářet svět, v němž žijeme.
Hádanky pro zbystření mysli:
Kolik kapitol má kniha Zjevení?
Jaké měl civilní povolání Evangelista Lukáš?
Podle jakého stromu poznali Židé, že přichází léto?
Špetka humoru pro zasmání
Všichni si myslí, že je Bůh na jejich straně. Bohatí a mocní to vědí jistě.
„Jak to, že máš zablácené boty i nohavice, když venku žádné bláto není?“ „Ale je, mami jenom se musí
umět hledat!“
_______________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 28. neděle v mezidobí.
⨳ V úterý 13.10. 2015 se koná Fatimská pouť v Žarošicích je v 18:00 hod.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je:
Starý Poddvorov 16:25 hod.
Nový Poddvorov 16:30 hod.
Čejkovice
16:40 hod.
„Autobus jede o 1 hodinu dříve“
⨳ Ve středu je v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. je dětská
mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také
jejich rodiče.
⨳ Návštěva nemocných ve Starém Poddvorově bude v pondělí od 9:30 hod.
⨳ V sobotu 17.10. 2015 vyvrcholí Národní eucharistický kongres v Brně mší svatou, která bude sloužena
na Náměstí Svobody v 10:30 hod. Zvu všechny farníky, krojovanou a ostatní mládež, biřmovance, děti
s rodiči, aby se této mše svaté zúčastnili. Přihlaste se co nejdříve v Čejkovicích u pí. J. Martincové a ve
Starém Poddvorově u pí. L. Kašíkové v kostele, vždy po mši svaté.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov
7:45 hod.
Nový Poddvorov
7:50 hod.
Čejkovice
8:00 hod.
⨳ Příští neděli se koná sbírka na „MISIE“.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 10.10. 2015

