Nedělní stránka
4.10. – 11.10. 2020

27. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela

Neděle 4.10.

Čtení: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43;

10:30
11:30
14:00

Za Anežku Hřibovou, manžela, živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za zemřelou Františku Horňákovou, manžela, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelého Vojtěcha Poláška a jeho spolužáky od ročníku 1951
Křest: Filip Miroslav Malík
Svátostné požehnání

18:00

Pondělí 27. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Stanislava Blažka a živé i zemřelé spolužáky

7:30
9:00

Pondělí 5.10.

Úterý

6.10.
7:30

Úterý 27. týdne v mezidobí
Za uzdravení Stanislava Hamze po náročné operaci a za Boží pomoc a ochranu

18:00

Památka Panny Marie Růžencové
Za zemřelého Josefa a Žofii Šťavíkovy a celou živou i zemřelou rodinu

18:00

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
Za zemřelého Petra Ondru

16:00
17:00
17:00
18:10

Pátek 27. týdne v mezidobí - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Josefa Hanáčka, Cecílii Rokošnou a duše v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Ludmilu a Karla Kornfeilovy, rodiče a celou živou rodinu

11:00
12:30

Sobota 27. týdne v mezidobí
Mše svatá svatební František Konečný – Monika Nagyvendégiová
Svatební obřad
Pavel Gal – Kateřina Vrbová

Středa 7.10.

Čtvrtek 8.10.

Pátek 9.10.

Sobota 10.10.

28. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela

Neděle 11.10.

Čtení: Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14;

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

Za rodinu Untermajerovu a za uzdravení nemocné manželky i Boží ochranu
St. Poddvorov Za Ludmilu Bartálovou, manžela, dceru, zetě, rodiče, živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Jaroslava Demelu, dvoje rodiče, bratra Oldřicha, celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
Modlitby k Panně Marii
Maria, Matko Vykupitele a Matko krásné lásky, před dvěma tisíci lety jsi darovala světu vtělené Slovo.
Zaměř dnes lidstvo nového tisíciletí k tomu, který je pravé světlo, jež osvěcuje každého člověka, který
nás přišel hledat, když ho poslalo milující otcovské srdce. Vstoupil do dějin lidstva, abychom se my mohli
naplnit v Bohu až k prolití krve. Amen.
Maria, pokorná nazaretská dívenko, v tvém lůně se Slovo stalo tělem působením Ducha Svatého, aby
soustředilo všechno v sobě a všechno dovršilo v Bohu. Chceme se dívat na tebe a napodobovat tě jako
ženu, která učenlivě naslouchá Duchu, ženu ticha a naslouchání, ženu naděje, ženu, která uměla přijímat
Boží vůli a doufat proti vší naději, ženu, která dovedla k naplnění touhu Hospodinových chudých, ženu,
která září jako vzor všem, kdo se celým srdcem spolehnou na Boží přísliby. Amen.
Twitter papeže Františka
„Kristus, který je Bůh, se zřekl sám sebe a připodobnil se lidem, nevybral si privilegovaný život, nýbrž
zvolil „přirozenost služebníka“. Zřekl se sám sebe a stal se služebníkem, přebýval mezi nemocnými,
chudými a vyděděnými a prokazoval jim milosrdnou Boží lásku.“
„Na jedné straně je nezbytné nalézt lék na maličký hrozný virus, který sráží na kolena celý svět. Na druhé
straně musíme léčit obrovský virus sociální nespravedlnosti, nerovných příležitostí, marginalizace
a absence ochrany těch nejslabších.“
„Bohatství nás může lákat stavět zdi. Ježíš místo toho, zve své následovníky, aby proměnili věci a bohatství
na vztahy, protože lidé mají větší cenu než věci, jsou cennější než jakékoliv bohatství.“
Špetka humoru pro zasmání
Po autohavárii prohlásí manželka energicky: „Nutně potřebuji nový kostýmek. Až půjdeme kvůli téhle
bouračce před soud, bez nového kostýmu mě tam nedostaneš. V tom starém jsem tam byla už minule!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí od 9:30 hod.
čtvrtek od 14:30 hod.
pátek od 9:30 hod.

⨳ V pátek v 17:00 hod. je ve Starém Poddvorově dětská mše svatá.
V pátek v 18:10 hod. je v Čejkovicích dětská mše svatá.
Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ Odkanalizování fary – celková částka 330 435 Kč. Dotace od Obce Čejkovice 100 000 Kč – farnost
zaplatila 230 435 Kč. Odkanalizování WC z kostela je 25 343 Kč.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 10. 10. uklízí skupina č. 2.: Škrobáková L., Martincová M., Hlaváčová B.,
Kratochvílová J., Šťavíková A.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 3. 10. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

