Nedělní stránka
3.10. – 10.10. 2021

Neděle

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

Pondělí

4.10.
18:00

Památka sv. Františka z Assisi
St. Poddvorov Za Josefu Šupovou, manžela, sestru, bratra, dvoje rodiče,
celou živou i zemřelou rodinu

Úterý

5.10.

Sv. Faustiny Kowalské, panny
Za zemřelou Julii Svobodovou, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

7:30

Středa

6.10.
18:00

Čtvrtek 7.10.
17:00
18:00

Pátek

Sobota

8.10.
17:00-18:00
16:00
17:00

9.10.
7:30

Středa 27. týdne v mezidobí
Za Antonína Stávka, bratra Ladislava, Marii Konečnou, manžela a celou živou
i zemřelou rodinu
Památka Panny Marie Růžencové – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Vojtěcha Červenku, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
Pátek 27. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Miroslava a Josefu Nedvídkovy, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota 27. týdne v mezidobí
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
28. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

Neděle 10.10.

Čtení: Mdr 7,7-11; Žid 4,12-13; Mk 10,17-30;

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

Za Hedviku Balátovou, manžela, sourozence a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Ludmilu Bartálovou, manžela, dceru, zetě, dvoje rodiče a duše
v očistci
Za Tomáše Šťavíka, manželku, syna, dceru, tři zetě, celou živou i zemřelou
rodinu
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Někdy cítíme, jako by náš Mistr byl vzdálený. Není to tím, že jsem se já vzdálila od některých sester?
Jedna věc nám stále zajišťuje nebe – skutky lásky a milosrdenství. Jimi naplňujeme své životy. Nikdy
nevíme, kolik dobrého může udělat prostý úsměv. Vyjadřujeme jím ostatním lidem, jak laskavý,
odpouštějící a chápající je Bůh. Jsme ale toho živým důkazem? Mohou opravdu vidět, že tato laskavost,
odpuštění a pochopení v nás žijí? (sv. Matka Tereza)
Buď laskavá ve svém jednání. Nemysli si, že jsi jediná, která je schopná dobře vykonat určitou důležitou
práci. Tím by ses stala tvrdou při posuzování druhých sester, které třeba nemají stejné nadání jako ty.
Bůh bude žádat od té sestry pouze to, co dal jí, a ne to, co dal tobě, tak proč bys zasahovala do Božích
plánů? Všechno je jeho a on dává, jak se mu to zlíbí. Ty dělej, co můžeš, a mysli si, že ostatní jednají podle
Božího plánu, jak mohou nejlépe. Možná, že chybují, ale co je ti po tom? Ty jdi po cestě, kterou pro tebe
vybral on, a dovol mu, aby ji vybíral také pro druhé. (sv. Matka Tereza)
Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život.

(Voltaire)

Špetka humoru pro zasmání
U soudu:
„Přiznáváte, že jste tomuto pánovi řekl, že je blbec?“
„Já už se dobře nepamatuji, ale když se teď na něj dívám, připouštím to.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 27. neděle v mezidobí.
⨳

Návštěva nemocných bude:

Starý Poddvorov pondělí od 9:30 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek od 14:30 hod.
Čejkovice
pátek
od 9:30 hod

⨳

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.
⨳ Milé děti!
Od října se opět budeme setkávat na nedělních katechezích. Povyprávíme si evangelium, zazpíváme,
třeba i zatancujeme nebo si něco vyrobíme. Těšit se na vás budeme při každé druhé nedělní hrubé mši
svaté. První setkání je neděle 10. 10. 2021 - (paní katechetky).
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 9. 10. uklízí skupina č. 4: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 2. 10. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

