Nedělní stránka
17.10. – 24.10. 2021

29. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

Neděle 17.10.

Čtení: Iz 53,10-11; Žid 4,14-16; Mk 10,35-45;

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

Za Ludmilu Bártovou, manžela, dvoje rodiče, vnučku, zetě a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Vladimíra Cupala, dvoje rodiče s prosbou o požehnání rodin
jejich dětí a vnoučat a celou živou i zemřelou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90. let s prosbou o další pomoc
a zdraví, zemřelého manžela, dva syny, zetě a vnuka
Svátostné požehnání

Pondělí 18.10.
18:00

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
St. Poddvorov Za Karla Markusíka, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu

Úterý

Úterý 29. týdne v mezidobí
Za zemřelé, kteří neměli církevní pohřeb

19.10.
7:30

Středa

20.10.

Středa 29. týdne v mezidobí
15:00 St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelého Jiřího Havlíka
18:00 Za Josefa Gertnera, dvoje rodiče, bratra a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek 21.10.
17:00
18:00

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 65. let s prosbou o další pomoc
a zdraví, zemřelé rodiče a jejich syna

Pátek

Sv. Jana Pavla II., papeže – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za manžela Víta Plecáka, rodiče Veselské, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

22.10.
17:00-18:00
16:00
17:00

Sobota 23.10.
7:30

Sobota 29. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
30. neděle v mezidobí – sbírka na misie

Neděle 24.10.

Čtení: Jer 31,7-9; Žid 5,1-6; Mk 10,46-52;

7:30
9:00
10:30

Za Marii Suchomelovou, manžela, dceru a živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Svrčkovu, Prčíkovu, Vašínovu,
za duše v očistci a dary Ducha Svatého
Za Antonína Opluštila, dvoje rodiče, tři švagry, celou živou i zemřelou rodinu

Nedělní stránka (ostatní informace)

Modlitba za nového biskupa
Bože dobrý Pastýři,
svěřujeme Ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce
i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým
a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se Ti líbí a co je k prospěchu božího lidu i celé církve.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly
Svatá Maria, Ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli a ďábel tě
nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.
U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti a svou prostotou a trpělivostí jsi nám dala příklad, jak
rozplétat zádrhele svého života. Navždy zůstáváš naší Matkou, a tím napřimuješ a vyjasňuješ pouto, které
nás pojí s našim Pánem.
Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů, prosíme
Tě, ujmi se mě (ho) ji, a osvoboď mě (ho) ji, ode všech zmatků, jimiž na mě (na něj) (na ni) útočí náš
nepřítel.
Panno Maria, svou milostí, svou přímluvou u Boha, příkladem nás osvoboď od všeho zla a rozvaž pouta,
která nám brání ve sjednocení s Bohem.
Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom
v něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili ve svých bratřích a sestrách. Amen.
Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal. (Jean-Jacgues Rousseau)
Špetka humoru pro zasmání
„Kolik vážíte?“ ptá se lékař pacienta při vyšetření.
„Šedesát kilo, pane doktore.“ „A jakou jste měl nejvyšší váhu?“ „Osmdesát dva.“
„A nejnižší?“ „Tři kila osmdesát, pane doktore.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 29. neděle v mezidobí.
⨳ Od 22. 10. se budou každý pátek konat zkoušky chrámového sboru na Vánoce. Rádi uvítáme i nové
zpěváky a zpěvačky. Na programu je Rybova mše vánoční „Hej mistře.“ První zkouška se koná
v pátek 22. 10. ve 20:00 hod. v kostele.
⨳ 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 misie.

⨳

V sobotu 23. 10. uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 16. 10. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

