Nedělní stránka
28.8. – 4.9. 2016

Neděle

28.8.
7:30
9:00
10:30

22. neděle v mezidobí
Čtení: Sir 3,19-21.30-31; Žid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14;
Za vinaře a vinařky
St. Poddvorov Za Marii Herzánovou, manžela, syna, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Marii Opluštilovou, Viktorka Basistu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Pondělí

29.8.
17:00

Památka Umučení svatého Jana Křtitele
St. Poddvorov Za zemřelého Josefa Kozubíka, dvoje zemřelé rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

30.8.
7:30

Úterý 22. týdne v mezidobí
Za rodinu Kalendovu, Kuchyňovu, za obrácení, uzdravení a odpuštění

Středa

31.8.

Středa 22. týdne v mezidobí
Mše svatá bude u kapličky pod Novosády
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70 let života, rodiče, zemřelého bratra
Josefa, nemocného bratra Pavla a celou živou i zemřelou rodinu

17:30

Čtvrtek

1.9.

9:15
17:00
18:00

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v novém školním roce, školní
děti, mládež, učitele, vychovatele a katechetky
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v novém školním
roce, školní děti, mládež, učitele, vychovatele a katechetky.

Pátek

2.9.
17:00
18:00

Pátek 22. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Josefa Janečka, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

Sobota

3.9.
10:30

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Nový Poddvorov – Hodová mše svatá u kapličky Za krojovanou a ostatní mládež,
a živé i zemřelé farníky z Nového Poddvorova
Křtiny – Ke cti Panny Marie a za živé a zemřelé farníky i poutníky

17:00

Neděle

4.9.
7:30
9:00
10:30

23. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela.
Čtení: Mdr 9,13-18; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33;
Za zemřelou Žofii Šťavíkovou, živou i zemřelou rodinu Šťavíkovu, Kašíkovu
a Pastorkovu
St. Poddvorov Za úrodu
Za úrodu, pěstitele, zemědělce, farmáře a účastníky „Bylinkových slavností“

Farní stránka neděle 28.8. 2016

Bůh k nám přichází většinou z jiné strany, než bychom ho očekávali. Tím vede on nás, a ne – jak bychom
třeba i nevědomě chtěli – my jeho.
Twitter papeže Františka
„Láska je vždy konstruktivní – nikdy neničí, a to ani nepřátele.“
„Chránit stvoření s něhou a láskou znamená přinášet vroucnost naděje.“
„S úsměvem a otevřenou náručí své skryté naději a jste požehnáním pro celou lidskou rodinu.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 22. neděle v mezidobí.
⨳ V sobotu 3.9. 2016 se koná pouť do Křtin. Mše svatá je v 17:00 hod. sloužena ke cti Panny Marie,
za živé a zemřelé farníky a poutníky.
Zájemci zapište se co nejdříve v Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku.
Zapsání je závazné!
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov
14:00 hod.
Nový Poddvorov
14:05 hod.
Čejkovice
14:15 hod.
⨳ Děti, které ještě neodevzdaly přihlášky do náboženství na příští školní rok, ať tyto přinesou co
nejdříve do kostela do sakristie.
⨳ V pondělí 29.8. 2016 v 18:00 hod. bude táborák v Čejkovicích ve farní zahradě pro děti, rodiče
a mládež. Špekáčky a občerstvení vezměte s sebou!
⨳ Ve čtvrtek 1.9. 2016 v Čejkovicích v 9:15 hod. a ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. zvu všechny děti
a mládež na mši svatou, která bude sloužena za nový školní rok. Přineste si školní potřeby, které
vám požehnám.
⨳ V neděli 4.9. 2016 budeme v Čejkovicích i 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 po celý den do 19:00 hod.
k sakristii v Čejkovicích.
⨳ V rámci „Bylinkových slavností“ v neděli 4.9. 2016 bude v 10:30 hod. slavnostní mše svatá, při
které budou přinášeny a žehnány byliny. Po mši svaté bude rozdán požehnaný chléb a bylinky
účastníkům, zároveň bude otevřen kostel a věž do 17:00 hod. Je možné si prohlédnou výzdobu
kostela, věž, zvony a výhled z věže na obec.
Společným průvodem se po mši svaté přesuneme do Sonnentoru, kde ve 12:30 hod. je žehnání
zahrady sv. Hildegardy a další program.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu a úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 27.8. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

