Nedělní stránka
23 . 7. – 30. 7. 2017

Neděle 23.7.
7:30
9:00
10:30

16. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Mdr 12,13.16-19; Řím 8,26-27; Mt 13,24-43;
Za Vojtěcha Šťavíka, manželku, dceru, syna, zetě, vnuka, snachu, Alenku
Wuscherovou, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Josefa Filípka, syna, dceru, snachu a za celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Janoška, bratra a dvoje rodiče

Pondělí 24.7.

Pondělí 16. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Úterý

Svátek sv. Jakuba, apoštola
St Poddvorov Za Františka Strýčka, živé a zemřelé rovníky ročníku 1946
ze Starého Poddvorova a Dolních Bojanovic

25.7. 18:00

Středa 26.7.
17:00

Čtvrtek 27.7.
17:00
18:00
17:30-19:00

Pátek

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za živé a zemřelé Anny
Památka sv. Gorazda a druhů
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Anny ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 16. týdne v mezidobí
Mše svatá není

28.7.

Sobota 29.7.

Památka sv. Marty
Mše svatá není

Neděle 30.7.

17. neděle v mezidobí – V Čejkovicích je mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení stropu fary
Čtení: 1 Král 3,5.7-12; Řím 8,28-30; Mt 13,44-52;
Za Augustina Michnu, zemřelou rodinu Michnovu, Korábovu, Drábkovu
a za uzdravení jeho vnuka
St. Poddvorov Za Jana Padalíka, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Za Ferdinanda a Ludmilu Fialovy, Kateřinu a Jana Matějkovy

7:30
9:00
10:30

Nedělní stránka – ostatní informace

Vzrůst v křesťanském životě
Dobře připravená pravidelná svatá zpověď bude prospěšná pro každého člověka, který usiluje o vzrůst
v křesťanském životě, který hledá duchovní vedení a očekává hlásání milosrdenství a odpouštění pro svůj
život.
Být člověkem
Dnes budu natolik člověkem, že si připustím své chyby, a budu natolik svobodný, že dokážu změnit svůj
názor.
Člověk nežije pouze chlebem, který si může vyrobit. Jakožto člověk v nejhlubším svém lidství, žije
slovem, láskou, smyslem.
(Josef Ratzinger)
Twitter papeže Františka
„Křesťanské poslání ve světě je nádherné, je to poslání, které je pro každého, je poslání služby, která
nevylučuje nikoho.“
„Chránit lidský život, navíc když je raněn nemocí, je povinností lásky, kterou Bůh svěřil všem.“
„Uprchlíci. I oni jsou živým tělem trpícího Krista a viditelným obrazem neviditelného Boha.“
Špetka humoru pro zasmání
„To je ale ošklivá nevěsta!“ „No dovolte, to je moje dcera!“ „Promiňte, nevěděl jsem, že jste její otec.“ No
dovolte, já jsem její matka!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 16. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Svatoanenská pouť se koná v neděli 30. 7. 2017 v 10:00 hod. v Bořeticích. Poutníci vyjdou z Čejkovic
v 7:00 hod. od kostela.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 24. 7. – 30. 7. 2017 (Dan 1-14 kpt.)

⨳ V sobotu 29. 7. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 10: Hnidáková H., Drábková J.,
Pecůchová M., Martincová F., Bezůšková M.
⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 22. 7. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

