Nedělní stránka
26.9. – 3.10. 2021

Neděle

26. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

26.9.

Čtení: Nm 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48;

7:30
9:00
10:30
11:30

Za Františka Svobodu, dvě manželky, dceru, syna, Vojtěcha Floriána, rodiče
a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let života
s prosbou o dar zdraví a živé víry pro celou rodinu
Za zemřelého Josefa Janoška, bratra, švagra a celou živou i zemřelou rodinu
Křest: Zara Františka Hrbáčková

Pondělí

27.9.
18:00

Památka sv. Vincence z Paula, kněze
St. Poddvorov Za rodiče Josefa a Marii Bílkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

28.9.

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
doporučený svátek
Za Františka Plundráka, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za farníky z Nového a Starého Poddvorova

7:30
9:00

Středa

29.9.
18:00

Čtvrtek 30.9.
17:00
18:00

Pátek

Sobota

1.10.
17:00-18:00
16:00
17:00

2.10.
7:30

Neděle

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Za Marii Demelovou a ostatní zemřelé spolužáky od ročníku 1952 a spolužáků
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Stanislava Pavku, syna a rodiče Pavkovy
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Martu Loučkovou, rodinu Filípkovu a duše v očistci
Památka sv. andělů strážných
Ke cti Panny Marie
27. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

3.10.

Čtení: Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16;

7:30
9:00
10:30

11:30
14:00

Za Marii Demelovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františku Horňákovou, manžela, Boženu Netíkovou, manžela,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelé kostelní zpěvačky Marii Konečnou, Marii Hubáčkovou, Bernadku
Holešinskou, Marii Miatinohovou, Anežku Tůmovou, Žofii Šťavíkovou
a varhaníka Bedřicha Škrobáka, jejich učitele – zpívá mužský sbor Révokaz
Křest: Petr Nosek
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Náš Pán miluje čistotu zcela zvláštním způsobem. Jeho matka, svatý Josef, svatý Jan – učedník, kterého
miloval – všichni byli zasvěceni Bohu v čistotě. Proč toužím po čistotě já? Chci být čistá, protože jsem
nevěstou Ježíše Krista, Syna živého Boha. Toužím být čistá pro práci, kterou mám dělat jako Kristova
spolupracovnice. Moje čistota musí být tak ryzí, aby dokázala přitáhnout i ty nejméně čisté k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu.
(sv. Matka Tereza)
Budeme-li milovat Boha z celé duše a Ježíše Krista nade všechno a budeme-li mít něžnou lásku k Panně
Marii, pak nás budou ostatní lidé méně přitahovat. Aby mohla láska k Ježíši takto působit, musí být silná,
velkorysá a vše stravující. Potom naplní mysl i srdce tak, že už nebudeme věnovat své myšlenky lidským
citům. Kdybychom se však naneštěstí nechali strhnout nějakou nezřízenou vášní, Ježíš nás přísně pokárá,
neboť nemůže strpět v našich srdcích cizí bohy. On sám bude chránit žárlivou péčí srdce těch, kdo se mu
odevzdávají.
(sv. Matka Tereza)
Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet
životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude kolem nás.
(Albert Schweitzer)
Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každým žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek
pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.
(Ž 39)
Špetka humoru pro zasmání
Ve škole:
„Které zvíře je v Evropě nejvzácnější?“ ptá se paní učitelka.
„Orangutan“, odpoví žák. „Jak jsi na to přišel? Vždyť ten v Evropě vůbec nežije.“
„Proto je tak vzácný.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 26. neděle v mezidobí.
⨳ Svatá zpověď bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí
pátek

16:45 – 18:00 hod. P. Miloslav Čamek
15:30 – 16:30 hod. P. Miloslav Čamek
16:30 – 17:30 hod. P. František Putna

⨳ Upozorňuji, že v kostele je povinnost mít každý respirátor i ti, kteří jsou očkováni!
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 2. 10. uklízí skupina č. 3: Balátová M., Ševčíková J., Bártová M., Zpěváková K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 25. 9. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

