Nedělní stránka

13 .10. – 20. 10. 2019

Neděle 13.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

28. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Král 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19;
Za Jaroslava Vladyku, dvě manželky, dvoje rodiče, dceru Ludmilu a za Boží
ochranu pro celou živou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Svrčkovu, Prčíkovu, Vašínovu a za
duše v očistci i dary Ducha Svatého
Za Marii Peckovou k nedožitým 90. letům, manžela, zetě, dvoje rodiče a celou
živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Pondělí 14.10.
18:00

Pondělí 28. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za rodiče Petra a Marii Veselské, rodiče Plecákovy, sestru Růženu,
celou živou i zemřelou rodinu

Úterý

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Na dobrý úmysl dárce

15.10.
7:30

18:00

Sv. Hedviky, řeholnice
Za Františku a Antonína Ševčíkovy, vnuka Pavla a celou živou i zemřelou rodinu

17:00
18:00

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelou Hanu Poláškovou od ročníku 1956 a spolužáků

Středa 16.10.

Čtvrtek 17.10.

Pátek

18.10.
16:00
17:00
18:10

Sobota 19.10.
7:30
10:30
Neděle 20.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

Svátek sv. Lukáše, evangelisty - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé členky Svaté hodiny a Živého růžence ze
Starého a Nového Poddvorova
Za zemřelého Antonína Opluštila, dvoje rodiče, dva švagry a celou živou
i zemřelou rodinu
Sv. Pavla od Kříže, kněze
Za živé a zemřelé farníky
Křest – Anežka Fialová
29. neděle v mezidobí – sbírka na „Misie“
Čtení: Ex 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8;
Za Ludmilu Zpěvákovou, manžela a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za 40. let společného života s prosbou o další pomoc a zdraví
St. Poddvorov Za rodinu Boubínovu, Vlčkovu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Hedviku Pazderkovou, manžela, dva syny, dceru a zetě
Svátostné požehnání

Nedělní stránka ⟨ostatní informace⟩

Twitter papeže Františka
„Nejde jen o migranty“ – ve dvojím smyslu slova: migranti jsou v prvé řadě lidé a dnes symbolizují
všechny odepsané lidi v globalizované společnosti.“
„Potřebujeme lidi a instituce, kteří by bránili důstojnost dělníků, důstojnost práce a dobro Země, našeho
společného domova.“
„Svou pozorností k malým a chudým můžeš v noci rozžehnout hvězdy pro ty, kdo trpí.“
„Blahoslavení jsou ti, kteří věří a mají odvážně podporující setkávání a společenství.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 28. neděle v mezidobí.
⨳ V pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v Čejkovicích v 18:10 hod. je dětská mše svatá.
Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče
⨳ V neděli 13. 10. se koná Mariánská pouť v Žarošicích.
V 17:30 hod. je růženec a v 18:00 hod. je mše svatá s Mons. Pavlem Posádem. Po mši svaté je světelný
průvod.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 16:25 hod.
Nový Poddvorov 16:30 hod.
Čejkovice
16:40 hod.
⨳ Návštěva nemocných bude: Nový Poddvorov
Čejkovice

čtvrtek 17.10.
pátek
18.10.

od 15:00 hod.
od 9:00 hod.

⨳ V pátek 18. 10. jste všichni srdečně zváni na dětskou mši svatou ve Starém Poddvorově a po ní
v 18:00 hod. na krátkou adoraci za MISIE. K této účasti nás vybízí Svatý otec, kdy v rámci
„Mimořádného misijního měsíce října“ máme pamatovat na své bratry a sestry v misiích.
Misijní most modlitby můžete zakončit soukromou adorací před Nejsvětější Svátostí do 19:00 hod.
⨳ Oslavy Misijní neděle budou 20. 10. spojeny s přímluvami a obětními dary za misie.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 14. 10. – 20. 10. [ Ž 9 - 17 ].

⨳

Příští neděli bude sbírka na „Misie“.

⨳

V sobotu 19. 10. uklízí skupina č. 6.: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 12. 10. 2019

P. Miloslav Čamek, farář

