Nedělní stránka
11.9. – 18.9. 2016

Neděle

11.9.
7:30
9:00
10:30

24. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32;
Za Františka Cvana, manželku, syna, zetě, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Ladislava Kašíka, zetě, rodiče, živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Jarmilu a Jindřicha Demelovy, dva syny a dvoje rodiče
Křest při mši svaté – Jolana Helena Stávková

Pondělí

12.9.
18:00

Pondělí 24. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za manžela Ludvíka Salajku, syna Luďka s prosbou o víru pro
celou rodinu a duše v očistci

Úterý

13.9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Za živé a zemřelé farníky

7:30

Středa

14.9.
17:00

18:00

Čtvrtek

15.9.

17:00
18:00
17:30-19:00

Svátek Povýšení svatého kříže – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Bohumila Zezulu, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Památka Panny Marie Bolestné – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Ludmile ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

Pátek

16.9.
17:00
18:00

Sv. Ludmily, mučednice
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za živé a zemřelé Ludmile

Sobota

17.9.
11:00

Sobota 24. týdne v mezidobí
Mše svatá svatební Ing. Hynek Spáčil – Mgr. Jana Stávková

Neděle

18.9.

25. neděle v mezidobí
Čtení: Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13;
Za zemřelé rodiče, dceru, syna a vnučku
St. Poddvorov Za Hedviku a Josefa Martincovy, dceru Ludmilu, živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Ludmilu Vašíčkovou, manžela, vnuky, Rudolfa Kmentu a syna,
Františka Jordánka a Vladimíra Hojače
Odpoledne pouť zemědělců a vinařů ke Svaté bráně v Žarošicích

7:30
9:00
10:30

Farní stránka neděle 11.9. 2016

Mám především jedno přání: Přednášejte Bohu prosby a modlitby, přímluvy a díky za všechny lidi…
Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a poznali pravdu. Je jeden Bůh, jeden je i prostředník mezi Bohem
a lidmi. Je to člověk Ježíš Kristus. ( 1 Tim 2,1-3)
Twitter papeže Františka
„Ukazujme našim bratřím a sestrám to samé milosrdenství Boha Otce, který nás vždycky těší v našich
těžkostech..“
„Jedině bude-li naše svědectví radostné, bude přitahovat muže, ženy ke Kristu.“
„Sním o Evropě, o níž nebude možné říci, že její úsilí o lidská prává bylo její poslední utopií.“
Špetka humoru pro zasmání
„Pro ty z vás, kdo mají děti a neví o tom, máme dětský koutek.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 24. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ V úterý 13.9. 2016 se koná Fatimská pouť v Žarošicích.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 17:25 hod.
Nový Poddvorov 17:30 hod.
Čejkovice
17:40 hod.
⨳ Ve středu 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 přistoupí v příštím roce k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek 16.9. 2016 od 9:30 hod.
⨳ Bylo započato s výukou náboženství žáků od 1. do 9. třídy. Předmět je nepovinný, ale přihláškou se
stává závazný, jako ostatní předměty. Proto je nutná pravidelná docházka a každou neúčast je třeba
řádně omluvit rodiči, jako u ostatních předmětů.
P. Miloslav Čamek vyučuje:
3., 8. a 9. tř. v Čejkovicích
3., 4. a 5. tř. ve Starém Poddvorově
Katechetka pí. Mgr. Eva Třasoňová vyučuje: 2. tř. v Čejkovicích
Katechetka pí. Helena Bízová vyučuje:
1., 4., 5., 6. a 7. tř. v Čejkovicích
Katechetka pí. Marie Bartálová Dis. vyučuje 1., a 2. tř. ve Starém Poddvorově
⨳ Děkuji farníkům, kteří se zúčastnili pouti na „Zlatou sobotu“ v Žarošicích. Zvláště těm, kteří šli pěšky,
krojovaným i dětem.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 10.9. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

