Nedělní stránka
28.7. – 4.8. 2019

Neděle

28.7.
7:30
9:00
10:30
11:30

17. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13;
Za Josefa Konečného, manželku, dva vnuky, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života s prosbou
o dar zdraví do dalších let
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 90. roků života a ochranu pro živou
rodinu a duše v očistci
Křty: Šimon Dočkal; Jiří Zahrádka;

Pondělí

29.7.
18:00

Památka sv. Marty
Za Josefa Mokrého, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

30.7.

Úterý 17. týdne v mezidobí
Na dobrý úmysl dárce

7:30

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

18:00

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze – Výročí 25. let posvěcení kostela sv. Martina
ve Starém Poddvorově
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova

18:00

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Za Stanislava Surmana, celou živou a zemřelou rodinu

17:00
18:00

Pátek 17. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Víta Trávníčka, živou i zemřelou rodinu Trávníčkovu a Opluštilovu

31.7.

1.8.

2.8.

3.8.
7:30

Neděle

4.8.
7:30
9:00
10:30

Sobota 17. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
18. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Kaz 1,2;2.21-23; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21;
Za Františka Svobodu, dvě manželky, dceru, syna, zetě, Martina Bártu a manželku,
živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Hodová mše svatá Za krojovanou a ostatní mládež
Za Františka Štěpánka, Ludvíka Stávka, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Nedělní stránka ⟨ostatní informace⟩
Blahoslavená Panno, cítíme potřebu ti říct, že tě máme rádi. Toužíme po tvé mateřské přítomnosti v našem
životě. Matko církve, potřebujeme se od tebe naučit, jak v Ježíše věřit, jak ho poznat, jak ho následovat
a jak ho milovat. To všechno si chceme od tebe vyprosit. Svěřujeme do tvé ochrany naše město, naše farní
společenství. Také celou církev, představovanou především osobou Kristova náměstka, papeže. Učiň, ať
církev dokáže za všech podmínek a ve všech potížích být věrna tvému Synu, svému božskému Zakladateli
a Ženichovi. Ať církev, jejíž ty jsi Matkou, je opravdu Kristovou slávou, skutečným nástrojem spásy světa.
Ty Panno Maria, požehnej naší modlitbě, našemu utrpení, také naší radosti, požehnej všemu a všem.
Učiň, ať můžeme být ve světě stejně jako ty znamením vyzdviženým k nebi, aby se lidé naučili mít se rádi.
(A. Ballestrero)
Lidé hladoví po Božím slově, které přináší mír, jednotu a radost. Nemůžete však dát to, co sami nemáte.
Musíme proto prohloubit svůj život modlitby. Dovolte Ježíši, aby se vás zmocnil, aby se s vámi a skrze vás
modlil – a pak budete skutečnými pravými kontemplativními lidmi v srdci světa.
(sv Matka Tereza)
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 17. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Ve středu 31. 7. je 25. výročí posvěcení kostela sv. Martina ve Starém Poddvorově.
⨳ Svátost smíření před Hody a 1. pátkem ve Starém Poddvorově bude: 29. 7. pondělí 17:00-18:00 hod.
Svátost smíření „CHASY“ a výročím posvěcení kostela ve Starém Poddvorově bude: 31. 7. středa
16:30-18:00 hod.
Svátost smíření před 1. pátkem v Čejkovicích bude: 2. 8. pátek 16:30-18:00 hod.
⨳ V neděli 4. 8. je ve Starém Poddvorově v 9:00 hod. hodová mše svatá. K této oslavě zvu celou
farnost, zvláště krojovanou a ostatní mládež.

⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 29. 7. – 4. 8.

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 3. 8. uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 27. 7. 2019

[ Ageus ]

P. Miloslav Čamek, farář

