Nedělní stránka
29.8. – 5.9. 2021

Neděle

22. neděle v mezidobí – sbírka na obnovu kostela v Hruškách

29.8.

Čtení: Dt 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23;

7:30
9:00
10:30
11:30
Pondělí

Úterý

30.8.
16:15-17:00
17:00

31.8.
7:30

Za zemřelou Věroslavu Novotnou, manžela, rodiče a celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Za Pavla Dostála, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Za Otomara Slabého, rodiče Bízovy a rodinu Slabou
Křest: Kryštof Alexander Michael Lamač
Pondělí 22. týdne v mezidob
Svatá zpověď u školy
St. Poddvorov /mše svatá je u pomníku padlých hrdinů/
Za dary Ducha Svatého pro děti, mládež, učitele a katechetky do nového školního
roku – po mši svaté je táborák
Úterý 22. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky

Středa

1.9.
17:30-18:00
18:00

Středa 22. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Svatá zpověď dětí a mládeže na začátku školního roku
Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v novém školní roce, školní
děti, mládež, učitele, vychovatele a katechetky do nového školního roku – po mši
svaté žehnání školních potřeb

Čtvrtek

2.9.
17:00-18:00
17:00
18:00

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova – po
mši svaté žehnání školních potřeb

Pátek

3.9.
16:30
16:30-18:00
18:00

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Svatá zpověď před 1. pátkem
Za zemřelého Zdeňka Mařáka a dvoje rodiče

Sobota

4.9.
7:30
11:30

Neděle

Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie
Svatební obřad
Ing. Petra Zahrádková – Ing. Kamil Regent
23. neděle v mezidobí

5.9.

Čtení: Iz 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37;

7:30
9:00
10:30
14:00

Za Metoděje a Františku Holomáčovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče
St. Poddvorov Na poděkování za bohatou úrodu, zemědělce, vinaře a za všechny
co pracují na poli i ve vinicích
Na poděkování za úrodu, pěstitele, zemědělce, vinaře a za všechny co pracují
na polích i ve vinicích – zpívá mužský sbor Révokaz
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
⨳ Dnes je 22. neděle v mezidobí.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov pondělí
Čejkovice
pátek

16:15 – 17:00 hod. u školy
16:30 – 18:00 hod.

⨳ Návštěva nemocných ve Starém Poddvorově bude v úterý od 9:30 hod.
⨳ V pondělí 30. 8. ve Starém Poddvorově po mši svaté u pomníku padlých hrdinů je táborák pro rodiče
s dětmi a mládež. Špekáčky na opékání a občerstvení (vody) si vezměte s sebou!
⨳ V sobotu 4. 9. se koná pouť do Křtin. Mše svatá je sloužena v 16:00 hod. ke cti Panny Marie,
za živé a zemřelé farníky a poutníky. Zájemci zapište se co nejdříve v kostele v Čejkovicích
i ve Starém Poddvorově vzadu na stolku! Zapsání je závazné!
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 13:15 hod.
Nový Poddvorov 13:20 hod.
Čejkovice
13:30 hod.
⨳ V neděli 5. 9. budeme v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově děkovat při mši svaté za úrodu.
Opět vyzdobíme kostel letošnímu 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. Ve Starém Poddvorově v sobotu ráno do 9:00 hod. do kostela.
⨳ Na Zlatou sobotu 11. 9. se jde pěšky do Žarošic ze Starého Poddvorova v 7:30 hod. od kostela.
Je možné se přidat v Čejkovicích u kostela. Na tuto pouť zvu farníky ze Starého a Nového Poddvorova
i z Čejkovic. Prosím maminky, aby vypravili krojované i krojované děti- družičky.
V 17:15 hod. – poklona Panně Marii. V 18:00 hod. je hlavní mše svatá (Mons. Charles Daniel Balvo,
apoštolský nuncius v ČR), průvod se sochami a svátostné požehnání.
Prosím farníky, kteří hodlají využít autobus na Zlatou sobotu do Žarošic 11. 9. i ti, kteří půjdou pěšky
a využijí ho na zpáteční cestu, aby se v tomto týdnu zapsali v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově
v kostele vzadu na stolku. Z naší farnosti autobus nepojede, proto chceme využít autobus s jinou
farností, musíme vědět, o jaký počet osob se jedná, nebo zda farníci využijí na odvoz své osobní auta.
V případě zájmu bude v další stránce oznámen odjezd autobusu.
⨳ Farníci, kteří se chtějí zúčastnit poutě na Slovensku se Svatým otcem Františkem ve středu 15. 9.
v Šaštíně musí splnit následující podmínky:
- plné očkování dvě dávky, musí být 14 dní po druhé dávce
- očkování jednorázové, musí být 21 dní po očkování
- po registraci vám zpětně příjde kód, pak teprve se přihlaste na autobus
Zaregistrujte se na webových stránkách: navstevapapeza.sk. Podle zájmu pojede autobus, který bude
upřesněn. Zapište se v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele v sakristii.
⨳ Děkuji nejmenovanému dárci, který zaplatil v kostele v Čejkovicích nové koberečky na klekátka
v lavicích.
⨳

V sobotu 4. 9. uklízí skupina č. 9.: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.,
Sládková L.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 28. 8. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

