Nedělní stránka

19. 11. – 26. 11. 2017

33. neděle v mezidobí – Čejkovice a Starý Poddvorov: mimořádná sbírka na výměnu oken

Neděle 19.11.

a zateplení stropu fary

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

Čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31; 1 Sol 5,1-6; Mt 25,14-30;
Za Augustina a Ludmilu Opluštilovy, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za zemřelého manžela, rodiče, živou i zemřelou rodinu
Bartálovu a Konečnou i duše v očistci
Za rodiče Opluštilovy, syna Václava a rodiče Varmužovy, celou živou i zemřelou
rodinu
Svátostné požehnání

Pondělí 20.11.
17:00

Pondělí 33. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Marii, Tomáše a Rozárii Nedvídkovy, živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzálémě
Za zemřelou rodinu Fňukalovu a Pospíšilovu, za Boží pomoc a ochranu,
a za vnoučata na studiích

21.11.
7:30

Středa

22.11.
17:00

17:30
16:30-18:00

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka – dětská mše svatá
Nový Poddvorov – Kulturní dům Za farníky z Nového a ze Starého Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

24.11.
17:00
18:00

Památka sv. Ondřeje Düng – Laca, kněze, a druhů, mučedníků – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za rodiče Floriánovy, sourozence a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek 23.11.

Pátek

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 87. let života, zemřelého manžela
a za všechny rodiny dětí

Sobota 25.11.
6:45
Neděle 26.11.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Sobota 33. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 89. let života a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
St. Poddvorov Za P. Josefa Aloise Gabalíka z řádu Kapucínů
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 66. let společného života
a Boží ochranu pro živou rodinu
Křest – Barbora Macková
Svátostné požehnání

Nedělní stránka – ostatní informace

Život a eucharistie
Nesmíme oddělovat svůj život od eucharistie. Jakmile to přece uděláme, něco se rozbije. Lidé se nás ptají:
„Odkud sestry berou radost a sílu k tomu co dělají?“ Eucharistie je víc než jen přijímání, je to zároveň
tišení Ježíšova hladu. On říká: „Pojďte ke mně všichni ke mně!“ Lační po duších. (sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Když se modlíme, potřebujeme odvahu víry. Mějme důvěru, že nás Pán slyší.“
„Drazí přátelé, svět potřebuje svaté a my všichni jsme povoláni ke svatosti, bez výjimky. Nebojte se!“
„Kéž nám Panna Maria pomůže dělat každý den první krok, abychom s láskou budovali mír, spravedlnost
a pravdu.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Jak starý byl Josef, když ho prodali do Egypta?
2. Který úředník (apoštol) pocházel z Galilejské Kány?
3. Z jakého materiálu byl zhotoven had, kterého Mojžíš nechal upevnit na kůl a vyzvednout?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. když Izraelci obsadili Kanaán; 2. otevři se; při uzdravení hluchého; 3. Galilejské moře a Mrtvé
moře;
Špetka humoru pro zasmání
Velitel: „Vojáci, kdo má rád těžkou hudbu, ať vystoupí z řady.“ Vystoupili čtyři. Velitel: „Dobře, vyneste
klavír do pátého patra.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 33. neděle v mezidobí.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 20.11. – 26.11. 2017 [ Př 16 - 31 ]

⨳ Ve čtvrtek v Novém Poddvorově v 17:30 hod. a v pátek v Čejkovicích v 18:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které přistoupí v příštím roce k 1. svatému přijímá a také jejich
rodiče.
⨳ Návštěva nemocných bude v Čejkovicích v pátek 24. 11. 2017 od 9:30 hod.
⨳ Milí farníci, letos se v naší obci budou konat 17. 12. 2017 vánoční trhy. Starší děti, které navštěvují
náboženství, zde budou prodávat své výrobky ve stánku „U ANDĚLA“. Jedná se o dobročinný
prodej. Výtěžek bude věnován na výměnu oken na faře v Čejkovicích. Pokud máte chuť se k dětem
přidat a podpořit je v jejich činnosti, budeme moc rádi. Do prodeje přivítáme např. sušená dýňová
jádra, pečený čaj, domácí cukroví, háčkované ozdoby a jiné výrobky. Již teď děkujeme všem, kteří
nám pomáhají. Kontaktní osobou je pí. Markéta Prčíková, tel. č. 776 163 006.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 25. 11. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 7.: Stávková L., Janošková B.,
Galová M., Konečná R.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 18. 11. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

