Nedělní stránka
13 . 8. – 20. 8. 2017

Neděle 13.8.
7:30
9:00
10:30

Pondělí 14.8.
18:00

Úterý

15.8.
7:30

Středa

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života
s prosbou o další Boží pomoc a dar zdraví a živé víry pro celou rodinu
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek
Za živé a zemřelé farníky, zvláště za setkání mládeže v Olomouci
Středa 19. týdne v mezidobí
Mše svatá není

16.8.

Čtvrtek 17.8.
17:30-19:00

Pátek

19. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 1 Král 19,9a.11-13a; Řím 9,1-5; Mt 14,22-33;
Za Františka a Ludmilu Veverkovy, rodiče, rodinu Kučerovu a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Vladimíra a Anežku Kašíkovy, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Josefa Reichmanna k nedožitým 80. let a dvoje zemřelé rodiče

Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Mše svatá není
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:00
18:00

Pátek 19. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františku a Jana Martincovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče

18:00

Sobota 19. týdne v mezidobí – mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary
/Mše svatá s nedělní platností/
Za Jarmilu Martincovou, manžela, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

18.8.

Sobota 19.8.

Neděle 20.8.
7:30
9:00
10:30

20. neděle v mezidobí – Čejkovice: mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary
Čtení: Iz 56,1.6-7; Řím 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28;
Za Františku a Metoděje Holomáčovy, dva syny a zetě
St. Poddvorov Za rodinu Lanžhotskou, Janů, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Hodová mše svatá Za krojovanou a ostatní mládež
Hodovou mši svatou slouží Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář

Nedělní stránka – ostatní informace
Láskou mohu obsáhnout
Pane, můžeš být milovaný, ale nemůžeš být pochopený! Jenom láskou mohu obsáhnout, co nemožné jinými
prostředky. Jenom věřící láskou tě mohu najít. Jen věřící láskou tě mohu poznat. Jenom věřící láskou tě
mohu mít. Budu tě mít. Ježíši, až teprve tehdy, když začnu tvou lásku přijímat.
(P. Benedikt Holota OFM)
Twitter papeže Františka
„Nechme se vést Pannou Marií na cestě, která vede ke svaté hoře, kterou je Kristus, na níž se setkávají Bůh
a člověk.“
„Společnost je nezřídka uzavřena do sebe a žije v nedůvěře, chybějí kořeny a produkuje se izolace, která
rodí bídu.“
„Každý z vás uprchlíků, kteří klepete na naše dveře, má Boží tvář.“
Špetka humoru pro zasmání
Do ústavu pro jazyk český přišel dopis: „Prosím o radu, zda se píše „syčák“ nebo „sičák“. Chci napsat
dopis sousedovi a nerad bych ho urazil.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 19. neděle v mezidobí.
⨳ Dnes při mších svatých v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově je přinášení a žehnání bylinek.
⨳ Od úterý 15. 8. do neděle 20. 8. 2017 se koná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Program je na
www signály.cz.
⨳ Předhodová svatá zpověď je v Čejkovicích: pátek
16:30-18:00 hod.
sobota od 15:00-17:00 hod. chasa
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 14. 8. – 20. 8. 2017 [ Est 1-10 kap.]

⨳ V neděli 20. 8. 2017 je v Čejkovicích v 10:30 hod. hodová mše svatá. K této oslavě zvu celou farnost,
zvláště krojovanou a ostatní mládež.
⨳ V sobotu 19. 8. 2017 v Čejkovicích v 18:00 hod. je mše svatá s nedělní platností.
⨳ V sobotu 19. 8. a v neděli 20. 8. 2017 bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení stropu fary.
⨳ V sobotu 19. 8. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 3: Ševčíková J., Balátová M.,
Holomková J., Bártová M., Zpěváková K.
⨳ Při Hodové mši svaté bude slavnostní uvítání převzatých ostatků sv. Jana Pavla II., které jsme převzali
jako dar od bývalého sekretáře kardinála Stanislawa Dziwisze v Krakově.
⨳ Děkuji za výzdobu, předhodový úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 12. 8. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

